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Resumo

.\ coiitptttação ein grades o])ortutiist,as tem poi ob.letivo conipaitilhai le-
cliisos coiiiput.acionais .Já existentes lias institliições paiit escalonaiitent.o (le
t.}liefas. .X (Incisão (le alocai ilha iná(lttilia l)ara- realização (le (lpt.eiiliiiia.(ta t.a-

icftl pode sel facilita(la s(' fol- l)ossível a picdiçã.o (l( ocorrência clc ociosida(le
iicssa. iliá(quina, consi(legando sua iitilização pelo usual io origina.l.

Este traballlo investiga a. utilização de técnicas (!e t\iiá.liso (le conglonie-
ra(los pa.ta o ieconhecinlento de pacltões de uso d( iecilisos coiiiputll.(ioilais.
Pala. t.anito. sela.o identificados coinpoitaineiitos prototípicos (le utilização
(le iiin (leteitiiinado i-eciirso. Assuiiiindo-se cite a ocoitência desses padiõ(.s
(le conipoit.atiiento é ieconente ao longo do teiiipo, é possível estabelecer
uni arcabouço pala estinlai se, eni uni dado iiionlento, este iecinso estala
disponível Oli não pala. compaitilhainent.o com a fede

Dix.pisos conceitos envolvidos duiaiite o ploccsso cle análise (le conglolne-
iados são discut,idos e aplicados ao contexto do l econlieciniento de pa.(piões (le
uso de ieculsos computacionais. A implementação de uni módulo cle soft.vale
possil)ilitott (llle fosspni realizados alguns ensaios pala vali(loção das t.étnicas
piopost.as.



Abstract

OI)pois.unistic glid coiltputing s)rSt.elas aiii) to share coiitputei resoilices, ?\li-e-

ady exist.ent. in inst.itutions, in ordem to sebe(tule computatioua.l applicat.ioiis.
Thp choice of a. lnachine t,o iun some t?lsk caia be aided l)v a idle iesolil(e
pre(lictioli function.

In tais wotk, (-lustei anil) sis is applied to petfotni resoilirc ttsage pa-ttein
ie(ogtiition. Prol.ot.ypicêtl bphaviois of iesoince tisage sholtl(l bt: ideiit.ified.
Base(l on the I'ectll'rellcc of these beha\rios's, ê\ l)}\ttf'rn i'e('ogilitiolt fi'aitiewoi'k
rali estiin \.t.e the sharing a.vailal)ility of a iesouice

Some cluster analysis concept-s aie discussed an(l applied to tlic comptitei
iesouice ttsage l)attein iecognition franicwoik. A software conlponent. was
(lexclol)e(l to peifoini t.he pior)osed techiii(files validat.ion thiough siniulat.i-
Olls
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Capítulo l

Introdução

Os coinplltadoies têtn desempenllado papel importante na sociedade iiio-
(lema, t.eiido sido a. figura. central da l.evoluçã.o tecnológica. ocorrida nas últi-
mas déct\das. Antes icstritos a centros de pesquisas a\.ançadas, eles passeiam
a fazer parte do cotidiano das pessoas, seja no meio acadênlico, coipoiativo
ou familiar. A piolifeiação de seu uso fez com (lue fossem está utuiadas redes
com algtinias centenas ou milhares de computadores interligados. Essas redes
muitas vezes apresentam níveis elevados de ociosidade, uma vez que muitos
coiiipitt.apor( s são utilizados plenamente apenas por períodos de tetnpo limi-
tados. Por outro lado, otinlizai o uso dos i-ecuisos, sejam quais foleni suas
naturezas, tem sido uni desafio cada. vez iitaioi.

Colilputaçã.o ein grade é uma tecnologia pala que iecuisos computacio-
nais distribuídos geograficamente possam ser compaitilllados e integrados de
maneira eficiente e disponibilizados aos seus clientes em foiina de serviço jll.
Os iecuisos a serem utilizados para processar uma determinada tarefa são
sf,lesionados dinailiican)elite, en) tempo de execlição, respeitando os re(luisi-
tos cle níveis de serviço dos usuários origina.is dos iecuisos. De acoi(lo com
este paradigma, unia grade é unia rede de computadores na (leal podem scr
coilect.actas máquinas, com intenção de compattilhat de folha gerenciada. a.l-
guns de seus recursos, socializando o seu liso pelos diversos processos à serem
executa(tos.
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1.1 1nteGrade

O projeto de pesquisa InteGrade l21, en] desenvolvin]ento ]io IXIE-USP em
paiceiia com outras inst.ituições de ensino e l)ps(luisa, visa. o est.tido e iniple-
ni('nt.ação de uma infra-est.futura pala gla.des de coniputadoies. O ol).jet.ivo
(lo InteGiade l31 é alavancar o po(lel de piocessaniento dos lecuisos conl-
put,acionais já existentes í'm instituições. N'luitas vezes, esses reciiisos fi('aiti
ociosos e o Integrado faia uso da capacidade inativa das niá(quinas, cons-
tituindo (testa forma iinia grade oportunist.a. Isto inininiiza.iá. os custos de
implantação de unl anil)lente t.ecnológico pala processamento de aplicações
colilputacionalinente custosas.

Uni dos principais ie(luisitos do lliteGiade é (lhe a sobrecarga ca.usam?i por
sua ttt.ilização sela. quase imperceptível pelos tistiários originais das liláqliinas
(late conlpõein a grade. Est.es usttários terão prioridade na utilização dos
ieciiisos (te suas máquinas. ('omo os iecuisos po(tem sei requisitados poi
seios usttários originais a qualquer momento, a t.aiefa de designei ntáquinas
(ll} gil\de pala a execução (le aplicações, possivelmente paralelas, podeis sel
base.ante complexa.

Pala. auxiliar o escalonamento de aplicações, a arquitetura do Integrado
prevê o desenvolvimento de um componente de softxx,aie para. ieconheciniento
de padrões de uso dos iecuisos computacionais que compõem a grade. O
objetivo deste componente é estimam o estado futuro de disponibilidade de tim
cleterniinado decurso. O serviço de escalonamento podeis fazer ulnâ melhor
distribuição de canga no sistema, atribuindo t.aiefas a iecuisos com maior
probabilidade de ociosidade durante o tempo de execuçã.o das aplicações.

A princípio, nada. ou muito pouco se sabe sobre como se compoitarão os
iecuisos da grade (quanto à sua disponil)ilidade. Não liaveiá um conjunto
de padrões de comportamento já previamente conhecidos. O InteGiade de-
verá apiendei como cada uma. das máquinas da grade se comporta. Isso sela
possível através de um processo cle aprendizado constante, l)asar(lo no moni-
t.oianiento cotttínuo da. ut.ilização dos i-ecuisos computacionais elas iliáquinê\s,
t.ais coiiio memória RAÀ'l, memória swízp, CPU e espaço ein disco rígido.

1.2 Comportamentos Prototípicos
O nionit.oianlento (la utilização histórica dos recursos ciiaiá os elementos
(lue ser't'irão de base para o tieinamento do sistema. Espeta-se (lue o conhe-
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cimento de como os recursos foram utilizados no passado leve à identificação
(le padiõ(.s de coiiipoit.anieiito (lue possivelnient.e se iepet.irão no ftttuto. Es-
ses pt\(Itões representam os (lifeient.es modos de opeiaçã.o das iliá(ltiinas, seus
(oinl)oitanlciit.os pior.ot,épicos.

Para. tesol\-( i o ploblenia de identificação de padrões do InteGiade, sela
necessária a. aplicação de técnicas de aprendiza.do não-supervisionado, unia.
vez (ltic coniportaiileiitos pré-classificados não est.pião disponíveis pala t.iei-
nantento.

Unia das técnicas de aprendizado não-supervisiona(lo existentes, t.ema
cont.ral deste trabalho e que aborda o piobleiiia de dividir dados em sub-
conjtultos disjuntor, é a análise de conglomerados (em inglês, c/usfe7ár&g).

Esta. t.écnica sela aplicada e testada quanto à sua adequação na solução do
ptoblenia de reconhecimento de padrões de utilização dos recursos computa-
cionais do Integrado

A definição cle análise de congloineiados está int.imamcnte ligada ao con-
ceito de cltl.sfer, tenho em inglês utilizado para desigiiai uni congloiiieiado de
ob.i('t.os. .A tócnicpl consist.e em clist.ril)liii iinia det.eiminada massa. (le (lados
cnl c/usfers, de Díodo (lue os elementos (te iun deteliiiinado c/ltsfer se asseiilc-
Iheiil mais entre si, de acordo com algtmi critério esta.belecido, do (lue comi
elementos de outros c/zlsíers.

O nionitoramento citado anteriormente permitirá a construção de uma
massa de dados contendo objetos (lue iepiesenta.m a utilização histórica dos
iecillsos coliiputacionais. Cada máquina que compõe a fede possivelmente é
operada de vários tnodos distintos, dependendo das finalidades pala as (duais
ela é utilizada.

Stibn.retendo-se a massa de dados históricos ao processo de c/usferízlg, se-
rão citados conglomerados cle objetos semelhantes. Os objetos de um niesiiio
conglomerado provavelmente ieptesent.anl exemplos de uni inesnio iiiodo de
operação. Dessa folnla, espeta-se que a partição gera.da pelo algoiitnio de
c/?lsterizzg divida a massa de dados ein conglomerados que representem os di-
versos coinpoitamentos prototípicos de utilização dos ieciusos das máquinas.

Coitlo unl conglonleiado representa uni comportament.o prot.ot.ípico, é ne-
cessário estabelecem meios pala se deteiminai como caiactelizar esse conlpol-
tamento. Tal caiacteiização indicará o modo de operação espetado pala os
eleiiientos pertencentes ao conglonielado e será. realizada por mini ol).let.o do
inesliio tipo (late os ol)jetos (ltie rf'preselit.atn a iit.ilização históii('a.

L'ni ol)jet.o silbnietido ao c/usfe7á7zg iepiesenta a operação da má(latina,
no passado, cluiante um determinado intervalo de tempo. O objeto (late re-
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presente o comi)oit.ainento prototípico, denoniinaclo objeto replesent.ativo do
coiiglonietado, tainbéni iepiesenta. a opctação da nláqttina dluante uni inter-
valo de tempo de mesmo tamanho. Esse objeto representativo caia.cteiiza a
iit.ilização espetada dos iecuisos pelos elementos pertencentes ao iespect.i\;o
conglonteia(lo.

Há valias maneiras de se const.rtür o ol).iet.o iepiesentat.ivo. Noimalnient.e
segiic-se iliiia de dttt\s diletrizcs: r'íJ aia-se uni objeto com as infoiniações de
utilização média dos recursos apresentada pelos objetos originais que coin-
põenl o conglonieiado ou ríiJ escolhe-se o objet.o do conglonieiado que iitelhoi
represente os demais (de acordo com alguma ntétrica. de avaliação). Nt,ste
trabalho, ttt,ilizou-se a primeira diretiiz.

Pala exemplifica.i um comportamento piototípico, soam os objetos ie-
pic'sent.idos na. Figura 1.1. Cada objeto é caracterizado com infonnações
de ut.ilização percentual de ineinólia física, poi um determinttdo intervalo de
tempo, de uma deteinlinada máquina. Considere-se que esses objetos fotani
construídos a partir do llionitoramento de utilização histórica da nlá.quina.
eni (questão e que foiain submetidos, juntos com outros não detnonstiados na.
figura, ao processo de c/usfemng.

Esses (lttatio objetos (A, B, C e D) representam comporta.mentes seme-
lhantes, com modelada utilização (le lneln(alia lio início do período seguida
de elevados ní'leis de uso na segunda metade do período. Su])Oliha-se en-
t.ão crie esses objetos, e apenas esses, falam incoipolados em um mesmo
coiiglometaclo após o cZusfeMng da massa de dados.

O objeto apresentado na Figura 1.2 possui as infoinlações de utilização
tiiédia (lo conglomerado formado pelos objetos A, B, C e D. É o chamado
objeto representativo do congloliieiado e caracteriza. um dos conipottanlelitos
l)iototípicos de utilização de meniótia física da má(quina.

.Após o processo de c/usfeHng são formados alguns conglonieiados. Cada
coitglometado diz despeito a um determinado comportamento piototípico e
possui seu próprio objeto ieptesentativo.

1.3 Reconhecimento de Padrões
Uma das principais aplicações de aná.lide de conglomerados é a predição ba-
seada eni grupos l41. Pala que a predição sela possível, a massa de dados
disponível é subdividida em c/usfers (ou conglomerados). A cada. conglo-
nleiado constituído é atribuído illn objeto representativo, que simbolizil a
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Objeto A Objeto B
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Objeto C Objeto D
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Figura l.l: Objetos que iepiesentam a utilização de memória física em uma
(leteiminada máquina.

caia.cteiização média dos elementos do conglomerado.
Comi a partição dos dados em c/usters, o algoritmo de predição deve sei

capaz de deteiminai a que c/usfer pertence um deteinlinado elemento não
classi6cado (que não foi submetido inicialmente ao c/usterá7ig), cona algutiias
características desconhecidas. Tal tarefa é realizada através (ta. coinpa-cação
eiltie as características conhecidas desse eleiiiento e as cara,ct.eiísticas análo-
gas dos cliveisos objetos representativos existentes.

.A. predição das características desconllecidas do ol)jeto não classificado é
feita. coiii base nas calacteiísticas do ol)jeto ieplesentativo do coiiglomeiado
ao (ria.l a(luele objet.o foi atribuído.

O reconhecimento de padrões proposto neste traballlo é desenvolvido atra-
vés Giesta técitica de predição baseada. em grupos. A massa de dados ol)tida
a pait.ir do lilonitoiamento de utilização histórica dos recursos é subdividida.
ein c/usfers. Como visto na seção anterior, esses c/tlsfez.s representam os
coiiipoitanientos prototípicos cle utilização de determinado iecuiso contpti-
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Objeto Representativo

8
E0E

Tempo

Figura 1.2: Objeto representativo do conglomerado foilnado pelos ob.jet.os A,
B,C e D.

racional.
Quando da chegada. de requisição de uso de uma máquina, por parte do

InteGiade, o algoritmo de predição deve estimar (dual o modo corrente de
operação (comporta-mento piototípico) dessa máquina. com relação à utili-
zação de seus recursos compus,acioiiais. Cromo os diversos comport.amelltos
piototípicos são conhecidos, pala que a predição seja. possível é necessário
blue se conheça. algumas medidas de utilização dos iecuisos no momento da
requisição.

Identificado o modo de apelação (no momento da requisição) de um i'e-
curso o algoritiiio de predição considera que a utilização em um fut.uio pró-
ximo desse decurso seguirá o mesmo padrão do comportamento piototípico
identificado. Assim, é possível estimar se o decurso esta.rá dis])onível para
conipaitilhamento com a grade. Essa predição é fundamental pala auxiliar
o escalonamento de aplicações, minimizando a. migiaçã.o de processos pela
fede, já que os usuários originais das máquinas que foinlam a grade têm
piiotidade na. utilização dos recursos.

Para ilustram esse processo, considere-se (lue a. partição dos dados de uti-
lização histórica (le nieniólia física de alma má(quina. falhou conglonielados
caracterizados pelos objetos representativos apresentados na Figura 1.3. O
O/usfe7 / iepiesenta o mesmo comportamento piototípico apresentado na.
seção anterior.
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.A.ssim, o monitoramento de utilização histórica de memória peiinitiu (lue
fossem identifica(los três coiiiportanientos prototípicos. Suponha-se (lue essa.
máquina foi requisitada pelo InteGiade ein um moliiento tal (late a utilização
recente de iilemóiia física é ilustrada na Figura 1.4.

Comparando o ol)jeto que representa a iltiliz?Lçã.o iecent.e (te nieinótia
física com os comportamentos piotot.ípicos existentes, é possível identific'ar
(luc o G/?l.star /é o conglolJletado cujo objeto iepresellt.at,ivo mais se assemelha
ao ob.feto iepiesentando a operação atual.

.Assim, o algoritlno de predição considera que a utilização de lneinóiia
iliilii futuro próximo dar-se-á confoilne previsto nas características do objeto
representativo do C'Z?lster /. Assim, estima-se que a utilização de niemóiia poi
pa.rte do tisttário original da máquina deveis ser intensa durante um período
imediatamente posteiioi ao da requisição.

Os objetos não classificados, representando a utilização recente dos recllr-
sos das máquinas, sempre saião incompletos (quando coiitpa.lados aos objetos
representativos dos comportamentos ptototípicos. As informações desconlie-
ciclas desses objetos são exatamente aquelas que se deseja inferir. Se, en-
tretanto, o objeto não classificado possuir uma (quantidade muito pe(luclna
de informações conhecidas, a identificação de qual conglomerado a. (lue ele
pert.ence pode sei liittito falha. Isso coinprometeria a (dualidade (la. predição
proposta. (l;oito será visto na Seção 3.2, esse fat.o é contoinaclo colei unia
adequada repiesetitaçã.o dos elementos que seixo submetidos ao c/u.sÍerã7zg.

1.4 Objetivos
Este trabalho possui alguns objeti\os básicos. Além de documentar diversos
aspectos relevaiit.es da. teoria. sobre análise de congloiiiera.dos, pretende-se
\;edificar:

e .A. previsibilidade da ociosidade de recua'sos O escalonamento de apli-
cações no InteGiade deve prioiizar a alocação de tarefas pala. as má-
quinas cujos lecuisos apiesentarein maior probabilidade de ociosidade
durante o tempo de execução. .A intenção é nlinimizal a possibilidade
(le ocorrência de migração de processos na fede. E inlpoit.ante, por-
tanto, que seja verificada se essa ociosidade é previsíx;el. .A proposta
para predição de ocisiosidade é baseada ila obserx-ação dos dados pas-
sados de utilização das má(quinas.
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+ A aplicabilidade de técnicas de c/u.steh71g As técnicas de a.ná.liso
de conglonieiados podem sei utilizadas pa.ia implenientai mecanismos
(le predição baseada em grupos. Consideiaiido a exist.ência de coiii-
poitailientos piotot.ípicos, esse trabalho visa est.ttdai a aplicabilidade
(los nlgotit.mos de cZüstczá7ig pala a ptediçã.o (le ociosa(lado de i-ccuisos
colnpiit aciona.is. Isso sendo vei'ifica(!o, sei'á possíxrel pi'ox:ei' o lilt.eGi'ade
de sofisticado modelo cle nlonitoraniento dos Díodos de operação das
iná(quinas, otinlizando o processo de cscalonanlento de aplicações.

Sela.o estudadas dis,Pisas possibilidades pala a- implement.ação do processo
dc análise cle congloitieiados aplicada. ao reconhecimento de padrões.

1.5 Estrutura da Dissertação
Contextualizando as técnicas de c/usteri7}g como uma. ferramenta de treina-
mento, o Capítulo 2 traz uma introdução sobre aprendizado computacional.
São descritos brevemente alguns conceitos gerais e apresentados os dois ino-
(belos l)ásicos de treinamento: supervisiona(lo e nã.o-supervisionado.

O Capitulo 3 apresenta o processo de análise de conglomera.dos piopri-
aniente dito, estabelecendo uln elo enfie a teoria e a aplicação iea.lizada ao
reconhecimento de padrões de uso de recursos computacionais no InteGiade

Os ensaios realizados pala validar a aplicação realizada com as t.écnicas
de c/u.sleMng são descritos na. Capítulo 4. .\lém cla. metodologia. ut.ilizada
lias ensaios, sã.o des('lilás as métricas pala inteipretai os insultados obtidos.
Esses insultados são (discutidos ao final t:lo capítulo.

Finalmente, o Capítulo 5 traz as conclusões finais do trabalho e apresenta
sugestões de traballlos futuros que podem sei desenx.'olvidou a parir do qite
aflui foi apresentado.
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Capítulo 2

Aprendizado Computacional

2.1 Conceitos Gerais
Aprendizado computacional (ou automático) é mini gamo da Ciência da Com-
putação que começou a despeitai a a.t.otlção tios pesquisadores a paitit da
inet.ade do século passado, com o desenvolvimento das Ciências Cognitivas
e da Inteligência Artificial. Com aplicação en] diversos contextos, esse gamo
de pesquisa tem sido bastante desenvolvido, trazendo o entendimento de que
o aptendízado desempenha papel central nos sistemas (lue lidam com inteli-
gencia.

Pode-se definir a])iendizado computacional como o estudo de peca.nisnlos
utilizados poi sistemas inteligentes, visando melhorar seu desempenho com
o tempo. Esses mecanismos estão intimamente relacionados com a aquisição
de conhecimento a partir da experiência enl algum ambiente

Pat Langley l51 propõe um aicabouço pata a implementação do apietidi-
zado computacional baseado em quatro termos básicos dessa definição:

» Conhecimento organização dos dados em alguma estrutura interna.
obtida da experiência através da manipulaçã.o de dados poi sistema ou
inteivençã.o manual.

e Expei'iência observações realizadas em algum domínio do conheci.
atento, expressas como medição de alguma grandeza física.

e ,\mt)ient.e contexto enl que se defílie o problema a sei' analisado,
podendo ser caracterizado através do objetivo do processo de aprendi-
zado, da supervisão desse processo, da. forma. de aquisição dos dados
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de entrada, da regularidade e das cotlfigutações exteilias às (duais est.á
exposto.

e Desempenllo medida (quantitativa de algtnn aspecto do coinpoit.a.-
iiieiito de iinla tarefa relacionada. ao apreii(lizado deseilx'olvi(lo. Xludan-
ças capttttadas poi essa medida, na. direção clo ot).ietix;o est.al)falecido
caiact.erizanl a iilelholia no desempenho.

Figtna 2.1: Interações enfie aprendizado, desenlpeiiho, conhecimento e o am-
biente, propostas por Pat Langley. A seta tra.cejacla representa. bulia. inteiação
opcional.

.A Figura 2.1 ilustra. que o aprendizado não pode sei entendido de forma
isolada. O ambiente define o contexto em (lue se dá o aprendizado e fornece
as infotnlações, obtidas através da. experiência no piópiio alnbieiite, pala a
const.tição do conhecimento. O conhecimento é utilizado pala. a nlelhoiia de
algtinia métrica de desempenho, definida para o ambiente do aprendizado. O
conhecimento pode inclusive sei utilizado pala aprimorar o próprio processo
de aprendizado, caiacteiizando o aprendiza.do constante.

2.1.1 Ambiente de Aprendizado
.à caiacteiização do ambiente em que ocorre o processo de aprendizado de-
pende de alguns fatoies. O primeiro deles diz respeito à definição do objetivo
de ntelhoiia cle desempenho do processo. Todo aprendizado é feito com a in-
tenção de otimizar alguma medida de int.eiesse do tema de estudo.
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Outro fatos importante é a utilização ou não de supervisão no processo.
O aprendizado supervisionado indica a presença de algum tipo de tutor ou
especialista auxiliando o processo de aprendizado.

Poi exeittplo, edil trabalhos dp classificação de dados iealizêldos eiii anil)i-
eiit.es sttpei\:isioiiados, liá. disponível uni con.plinto de ob.fetos (le treinamcnt.o
pié-classificados. Já. se o aprendiza(lo (oniputaciolia.l é aplicado na iesolu-
çã.o de prol)lemas, uni ('xenip]o de ain])iente sttpei\;isiona(]o (]e aptcndizado
é a(lucre (lue cona.a coill o auxílio de um tutor pata (letelininação de algiitts
lpslllt.idos espciados. Em ambientes não supeivisionados não há presença de
t.ipo algttni de tutor.

Talnbénl faz parte do aitibiente a. foi iria de aquisiçã.o dos dados, podendo
esta. ser tanto pontual como incremental. No piimeiio caso, todas as in-
formações são obtidas simultaneamente, antes do início do procedimento de
a.nálise dos dados. No outro caso, ocoiie uma. obtenção giadativa da infor-
mação, com a a.quisição de uma determinada quantidade poi vez, ao longo
(lo processo de aprendizado.

Há t.a.nlbém a possibilidade de uin modo de operação híbrido. E feita unia
colete inicial de uma (lua.ntidade considerável de dados, que são processados
logo em seguida. Com o decoiiei do tempo, novos eventos gelam ligais dados
(lue são coletados num procedimento constante.

Outro aspecto a sei considerado na caracterização do a.lnbiente diz res-
peito à regularidade do mesmo: relevância das informações obtidas, presença
(le ruídos nos dados de entrada e a consist.êilcia. do ambiente ao longo do
teln})o. O processo de aprendizado deve sei capaz de lidam com essas carac
teiíst.ices, dispottibilizando filti-os de seleção da Pxperiêticia a.d(lttiiida.

2.1.2 Natureza da Representação da Experiência
A i('prescntação (ta experiência é fundamental pata que o processo de aprendi-
zado possa sei capaz de construir conhecimento a. ])artir dela. .A experiência,
a(iui definida como o conjunto de observações realizadas em algum domínio
de competência, normalmente diz respeito à medição de alguma. grandeza
(lue pode ser:

e binária que mede a presença ou ausência de alguma característica

8 atributos enumei'idos -- similar' às grandezas binárias, Dias (lue permite
mais de dois \aloies mutuamente exclusivosl ou
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e numérica valor inteiro ou real que representa alguma medida rea-
lizada. Essa. é a coima de iepiesentação mais simples de sei usada.
Normalmente, cada objeto analisado (ou medido) é descrito por iim
conjunto de nz. caiactetísticas. .Assim, a representação desse ob.let.o é
feita através de um ponto no espaço vetorial de rii. diniensõt's.

2.2 Aprendizado Supervisionado
Os temas a.l)ordados pot técnicas de aprendizado autoillático são t.ipicanieiite
de (luas ntodalida.des: classificação de objetos e resoluçã.o (le pioblenlas. In-
dependentemente de (luar a aplicação em análise, foi visa.o (lue o mecanismo
de a.piendizado pode sei caracterizado quanto à ausência ou presença. de
super'\rlsao (lo processo.

No aprendizado sttpeivisionado, considerando-se pa-ra fins de ilustração
sita. aplicação à classificação de dados, um conjunto de objetos pié-clmsificados
é disponibilizado por algum tutor ou especialista. Suponha-se ainda que es-
ses objetos são descritos por um vetor de caiacteiísticas, composto de valores
numerlcos.

Assim, supondo a. existência de 7 objetos pié-classificados, cada uln de-
finido poi n] caiacteríst.ices, a caracterização de um objeto pode sei feita
através de um vetou i C R". Cada. cara.ctelística dos objetos é definida poi
uin escalar, zij, 1 < á < 'y e l $ .j < n}. O valor zij representa, portanto, a
característica .j do objeto {.

Esses objetos pré-classificados compõem o denominado corpo de t.reina-
mento. .A cada 'redor ií = {zijjl 5; .j $ nz} é associada unia categoria
C2., indicada. no trabalho de pré-classificação. Sendo k o total de categorias
existentes, tem-se que l $ c 5; k.

O tiaballio cte aprendizado iedttz-se a.o problema de desenvolvimento de
unia função g(1) (]ue receba como ])arânletio um vetou dc ilz dimensões e
i'etorne uma. categoi'ia (ll?c, l $ c $ k. Essa fruição é denominada função
cle classificação e deve atendei aos re(]uisitos de classificaçã.o do coi])o de
tieinainento disponibilizado. Na prática, é definida uma função ã, uma apio-
xiiitação de g. No processo de definição dessa função aproximada, tem-se poi
objetivo niinimizal o erro entre g e ã, de acordo com alguma. medida de oiro
definida. Isso pode sei nielhoi descrito pelo diagrama. da Figura 2.2.

Com esse procedimento foi obtido um classificados (lue permite a identi-
ficação da classe à qual pertence um objeto nz-dimensional clualquer.
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Entrada

xl g(x.P

x2 g(xâ
Desenvolvimento

do comportamento
de g

Xi g(Xi) g(x)

Figttia 2.2: .\pieiidizac]o supervisionado faz uso de uni con.]tint.o de o]).fetos
pié-classificados pa.la a construção de tuna futtção aproximada (IP g.

A evolução desse modelo pode seguir na direçã.o do aprendizado cons-
t.ante, quando novos objetos classificados passam a. apiinioiar a medida (te
(le seinpenho(lo classiflcador.

Pala isso, é estabelecida uma ietroalimclit.ação ao processo de desen\ol-
vimento do comportamento de g, confoline ilustrado na Figura 2.3. Dessa
forma, a função ã foiiiece respostas ao próprio processo, que pode adaptar
sua saída de foi ina a. liielhorar algum indicador de desempenho, normalmente
uma medida de eito da fitnção insulta.nte. Cumpre-se o objetivo de otinlizai
a função de classificação g.

Como pode sei observado, a ietioalimenta.ção pode fazei uso de um tut.or,
com conhecimento sobre o domínio do conhecimento ou mesrlio do aiill)lente
em (lue ocoiie o tieinaiiient.o.

2.3 Aprendizado Não-supervisionado
Pode-se iefelii ao processo de aprendizado não-supeivisioilado conto aquele
(lue se dá sem a existência de um conjunto de treinaineiito comi exemplos
pré-classificados ou sem a presença de tutores no domínio do conlicciniento
ein (lue se dá. o aprendizado.

Sem esse corpo de treino, é necessário que inferências sejam feitas selim

conlleciinento prévio dos objetos de estudo e sem um iesultaclo espetado .iá
definido. Na prática, lim dado de entrada t:lex:e ser avaliado e classificado sem
que, pala isso, existam outros objetos de iefetência com os quais ele possa
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Entrada

XI g(XI)
X2 g(X2)

Desenvolvimento
do comportamento

de g
g(x)

Xi g(Xi)

Tutor

Figura 2.3: Retroaliinentaçã.o do processo de desenvolvimento da. funçã.o g
promove o aprendizado const,ante

se] comparado.
Como não há unia massa de dados de exemplo contra a qual confron-

tar os novos eventos e dados de entrada, ilm sistema de aprendizado nã.o-
supeivisionado faz uso de aná.lises de redundância l61 171 da infoitnação re-
cebida. Esse é un] passo fundamental no processo da construção do conhe-
ciment.o. Essa redundância pode sei obtida na aferição de algumas medidas
na massa de dados, tais como a média, a variância e a co-varia.ncia de in-
folniações sobre os dados ou mesmo a forma como os objetos podem sei
combinados ou aglomerados.

A primeira dessas medidas é a média. Alguns fenómenos podem) sei ana-
lisados com a sintples obserx-ação do valor médio de ocoilência cle uma dada
grandeza (lue os caracteriza, auxiliando no processo de aprendizado.

Poi exemplo, nlesnio sem o auxílio de técnicas de meteorologia, é possí-
vel fazei uma estimativa rudimentar da tenipeiatura clima.rica de um lugar
inexplorado observando-se a temperatura desse ambiente ao longo de um
determinado tempo e daí se extraindo a média das tenipeiatuias obtidas.

Na niaioiia dos casos, colho no ])tópico exemplo acima, o conhecimento da
média não pode ser considerado deteinlinante no processo (le aprendizado,
Rias pode ser unl de seus valiosos iecuisos. O propiio cálculo da tnédia est.á.
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su.jeito às diversas metodologias exist.entes, tais como a média. aria.inética,
iiié(]ia ]iaiiiiõilica e a. iliédia geoinétlica, ent.ie otittas.

(12uan(lo a simples observação da iné(tia de unia série de (lados não fot-

siificient.e pala se chegar a cima conclusão dpfiiiitiva. (quanto à organização
dos (la(los, pode-se fazer uso (la medida (lc variância. A x.aiiãiicia pode sei-
f'ilt.('lidlda como o grau cle dis])ersao dos valor-es obspF\râ(los de tInIR dada
gtancleza.

Poi exentplo, a média da cotação cle um papel financeiro poderia induzir
a llnl en'o de avaliação sc não fosse obsei'fiada a \ràFiâucia cle cotação desse
papel. À'mesmo com uin bom desempenho médio, uma grande valiãncia hist.ó-
l ica dos preços po(le sei indicativa de grandes variações potenciais (negativas
Oli positivas) da cot.ação desse papel, o que o toma extiemainente arriscado.

Ouvia. medida. estatística importante é a co-variância, que estabelece a
correlação ent.ie os diversos con.juntos de objetos enl análise. Uin est.tt(to
de população de animais, poi exentplo, pode valer-se da observação de unia
alta correlação entre as quantidades de animais de duas espécies dist.incas
pata infeiil a população de uma das espécies baseando-se ilo cipsciiiiento
populacionalda outra.espécie

Finallttente, outra linha de avaliação da ocorrência de ipdui)dância nos
feiiõinenos observados é o entendimento de como os objetos se agrupa-nt eln
classes de ob.fetos com características semelhant.es. Esse é o foco dc uma das
principais técnicas de aprendizado uão-supervisionado, coitltecida coiiio aná-
lise (le conglonieiados, muitas vezes iefeienciada pelo termo inglês clasferá7zg.
Essa técnica sela discutida com maior detalhan)eito neste estudo.

2.3.1 Classificação e C'Zusterámg

A classificação l81 é uii] dos ])rocessos fundamentais na ciência, uma vez que
os fatos e fenómenos devem ser ordenados antes de poder-se entendê-los e
se (lesenvolveiem princípios (lue expli(quem sua oconência. Conceitualmente,
enteti(le-se por classificação o processo de ordenaçã.o de objetos por suas
Sela ] e' ]1 l n ilr. n ç

Análise de conglomerados, ou c/?tsferÍng ein inglês, é um tipo de classifica-
ção especial, feita. sem o auxílio cle uln corpo de treinamento. Nesse processo,
os dados são classificados em c/usfers, grupos de objetos comi características
semelhantes entre si. A plópiia definição de c/usfer não é algo muito preciso,
das é possível encontrar algumas altei'nativas tais como as apresentadas por
Everitt 191:
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e "t'm cZllster é tun conjunto de entidades (lue são semelhantes, e ent.i
dades de diferentes c/usters não são selllelhantes"

e ''Unl c/Hster é uma. agregação de pont.os no espaço ainostial t.al (lue
a distância ent.le dois pontos (luaisquet de ilnl c/usZer é menti (late
}\ dist.anciã entre um ponto (lttalqttt'l dest.c' c/?lsfer e iim ponto não
pieseiitc neste''

e ''Os c/usfers podem ser descritos conto legiões coiiectadas de uin espaço
de dados iiiultidimensional contendo unlt\ I'elati\ramcHte alta densidi\.de
de pontos, separadas imias das ouvias poi legiões contendo uma rela-
tivamente baixa. densidade de pontos"

E iiiiediata a percepção de que o conceito de c/usfer e, pot conse(lüência,
as técnicas de análise de conglomerados estão baseadas em rã) como os ol)jetos
est.ã.o iel)ieseiitados no espaço de dados, ríí) como eles podetn sei conlpa-lados
e ('Ííi) na piópiia (definição desse espaço.

2.3.2 Reconhecimento de Padrões no Projeto InteGrade
Conforme descrito no capítulo introdutório, o objetivo da aplicação de apren-
diza.do computacional, no contexto do projeto InteGiade, é o reconhecimento
de padrões, aba'ç'és da classificação dos modos de operação dos diferentes re-
cursos conil)utacionais de cada máquina (lue faz paire da rede que compõe a
gi'a.de

Não há, a princípio, infotniações sobre eventuais modos dp ol)oração exis-
tentes, não sendo possível a. foinlação de uni corpo de tleinainento com ob-
.fetos pié-classificados. A aplicação de métodos de análises de conglomeia(los
é, portanto, apropriada.

O uso dos iecuisos computacionais de unia. máquina, como por exemplo
CPU e lnemótia física, será lnonit.oiado e caracterizará. os objetos que seixo
sul)meti(los ao processo de c/uslering. Unl objeto seta composto de unl vetou
de valores leais, onde cada \aloi é a medida do comportamento da iiiáquina,
eln relação ao uso de um recurso, num instante de tempo. O vetor iesul-
tant.e, unl conjunto de \râlorcs inst.antâneos, i'epresentará o colnpoi'tanlento
apresentado poi esta máquina, num determinado intervalo de tempo.

.A utilizaçã.o de técnicas de análise de conglomerados para o ieconlieci-
mento de padrões no piojeto InteGlade seguirá. uma. seqüência de passos
básicos propostos poi X'lilligan j101. Essa abordagem não é obrigatória, mas
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seguir as etapas propostas é importante para que se consiga. contemplam di-
versos aspectos relacionados ao processo. N'feitas vezes pode-se tet a falsa
impressão de que a implementação do método oii algoiitmo escolhido iepie-
st'iita to(la. a analise, lna.s tia.ta-se apeitits (le lllli dos passos que (l('vc'til sí-i'
segui(los.

De forma geral, mini processo de c/?l.ste7'z7}g conlpreeit(le:

1. definição dos elementos a serem consideiadosl

2. seleção das va.fiáveis

3. ])adronização e normalização das variáveis

4. definição das medidas de similaiidade oil distinção;

5. escolha do método de agiupamentol

6 ]iúineio (le ('onglonlera(tos a seieni consideiadosl e

r testes e interpretação dos resultados

.A se(lüência acima pode sei adaptada pala- as particularidades do ambi-
ente em que se realiza o aprendizado, inclusive com a inclusão ou exclusão
de etapas. No projeto InteGiade, como sela visto no capítulo seguinte, foi
utilizada a. seqüência de Nlilligan com a. inclusão de tuna etapa relacionada
ao reconhecimento de padrões propriamente dito. Nessa etapa, oconerá. a
classificação do coniportaniento corrente de uma iná(quina.
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Capítulo 3

Análise de Conglomerados

Neste capítulo, é apresentada unia dcsciição detalhada dos passos citados ao
final do capít.illo anterior, incluindo a tarefa cle lcconlle('intento de padrões
inerente ao tema. dest.e trabalho. Comi isso, sela. realizada. a fündanient.ação
t.eólica da análise de conglomerados l41 jlll j121 j131 j141 jlSI e será visto
como essa técnica. é aplicada ao contexto do projeto InteGiade

Inicialmente, pa-la justificam a aplicação de técnicas de c/üsfe7'ámg, sela.
feita. tmla descrição do processo de reconhecimento de padrões proposto.
Eni segui(la, sela. discutido como seixo definidos os objetos que repiesentatão
a utilização histórica dos lectusos. Os elementos (lue talão pare da massa
de dados, as medidas representadas pelas variáveis que caiacteiizam esses
elementos e as tiaiisfoimações aplicáveis a essa.s medidas são estudados na
sequencia.

Caracterizados os objetos, o próximo passo da análise diz respeito a como
esses objetos podem ser conlpaiados enfie si, estai)elecelido ilnia medida de
semelhança entre eles, fundamental pala a partição dos dados elii coiiglo-
lnerados. A rotula como a partição dos dados é obtida é definida pelos
algoritmos de c/uslerÍng piopiiamente ditos e pelo núnleio de conglonieiados
considerados, discutidos logo a seguir às medidas de sen)elhança.

Finalmente, é detalhado o processo de identificação dp piot(5tipos e pro-
posto uni método pata inteipietação dos tesult.idos obtidos com a aplicação
(le c/tzsfezizlg iealizacla..
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3.1 Processo de Reconhecimento de Padrões
.A. aplicação das técnicas de análise de conglomerados, iio context.o do pro.jet.o
Int.cGiade, visa possil)ilitar o reconhecintento do iiiodo de operação eni (lue
se t'iicontia. uma det.elniinada. máquina, (quando a inesliia é ie(liiisitada., pelo
geienciadoi da grade, a expcttt.ai algunta. a.pli(ação clistiil)iiída. O ieconhe-
ciniento (lo Díodo (le operaçaq por sua vez, é utilizado pala. a. predição de
ociosidt\de dos recursos da máquina requisitada. Esse processo é conhecido
como ieconlieciinento de padrões com uso de técnicas de c/usterjng e sela
discutido nesta seção.

Inicialmente, será realizado um inonitoianlento da utilização hist.óiica dos
iecuisos computacionais da máquina em questão. Com esse monitotatnento
serão criados os objetos que representam a utilização dos recursos no l)assado.
Esses objetos compõem a massa. de dados original a sei consumi(la dura.nte o
processo de reconhecimento. Conforme descrito na Figura 3.1, essa massa de
dados é submetida ao c/uste7'ing. O objetivo é criei uma. pa-ltição composta
de conglomerados contendo os objetos originais, semelhantes entre si.

Os conglomerados representam comportamentos prototípicos, onde ca(la
congloiiterado possui um objeto representativo. Colho cada ob.feto subme-
tido ao clusteríng iepiesenta o comportamento de utilização de um iecuiso
pela máquina durante um período de tempo, o elemento piototípico de uni
conglonieiado de objetos contém o comportamento espetado para um objeto
pertencente a esse conglomerado.

Os eleliientos prototípicos definem os modos de operação padrões. Qliando
o soft.vx,aie geienciador da. grade faz uma requisição por qualquer iecuiso da
máquina, é criado um objeto que representa a. utilização dos decurso por um
período de tempo imediatamente anterior à requisição.

Esse objeto, a.inda não classificado, é submetido ao processo de reconhe-
cimento de padrões. Qua.ndo uni objeto desconhecido, não classificado, é
apresentado ao a.lgoritnlo de reconhecimento de padrões, detetlnina-se (dual
element.o prototípico possui comportamento mais apioxiinado ao desse ob-
jeto não classificado. Esse elemento piototípico é considera.do o modo de
operação em que o recurso está sendo utilizado no momento da ie(luisição da
gra(le

Com a identificação do elemento prototípico que mais se assemelha ao
objeto não classificado, é possível assumir que o comportamento a ser apre-
sentado pela má(quina num futuro próximo seja semelhante ao apresentado
pelo elenlent.o piototípico iecoilltecido. Os valores das dinieitsões nã.o conhe-
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lidas do ob.feto, que ieptesentanl a. utilização fütuia do decurso, são infeiidos
Dessa forma, é possível realizar a predição de ociosidade de unl recurso com
putacioital.

3.2 Definição dos Elementos
A seleção dos elementos que será.o considerados no processo de agrupamento
é decisiva na determinação da estiutuia dos conglomerados que serão criados,
unia. vez (late a metodologia será aplicada. sobre esses exemplos selecionados.
.Apesar disso, a pes(guisa a respeito desse tópico de discussão ainda. é bem
limitada.

ETnIa técnica (lue pode sei empregada é a seleção aleatória. de exemplos.
Quando $e pretende generalizar o resultado obtido pala um glancle núnleio
de elementos, pode-se tomai uma amostragem selecionada aleatoriamente da
população de objetos disponíveis. Entretanto, esse método de seleção deve
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spl usado cona l)ast.ante critério, pois traz o risco de a amostiagenl selecionacla
iiao sel ieptesenta.t.iva do domínio do conheciinellt.o pesquisa(lo.

A regra básica na esco]]la dos e]ementos a serem a.grupados estai)falece (lue
elos dex'ein representar de coima coiisistpnt.e n (onjullt.o de ob.jet.os exist.entes.
.A piopost.a inicial poli\ aplicação ao pto.loto Int.eGiacle é a consideraçã.o de
t.odes os dados colei.a.dos pelo processo (lf' ilionitotameiito. .Assim, t.o(las as
infoiiiiações obtidas iiêl cairá inicial do processo t.dão inflttêlicia iia foililaçã.o
dos c/?zsícrs.

3.2.1 Objetos do InteGrade
O uso dos recursos computacionais de atina máquina, como poi exemplo CPU
t inemóiia física, seta nionitotado e caracterizará os objet.os (!ue saião sub-
metidos ao processo de c/usterãn.g. Um objeto será composto de um vet.or
de valores leais, onde cada valor é a medida do comportamento da. tiiá.quina,
eni relação ao uso de uin recurso, num instante de tempo. O vedor iesul-
ttlnte, unl conjunto de valores instante.neos, iepiesentaiá o comi)ort,aint'nt.o
apresentado por esta iiiáquina, num detelininado intervalo de tempo.

As medidas a serem realizadas no processo de aprendizado dizelii despeito
à cluantidade em uso dos recursos computacionais, como por exemplo CPU
e memória física. Cada va]or do vetor que ca.tacteiiza o o])jeto repiesent.a a
medida de uso desse iecuiso num instante de tempo.

Apenas os objetos do mesmo tipo serão comparados entre si no processo
cle agiupainento.

O objetivo final da análise de conglomerados é realizar o iecoilhecin-tento
dc padrões, através da identificação de modos de operação piototípicos. E
iazoá.x;el adiiiitir (late esses modos de operação possltni sei ol)seivados Ruir
pciíodo de iiin dia de utilização das máquinas. .Assitli, os objetos submet.idos
ao clustezin..g no IntcGiade iepiesentatn dias (te trabalho.

De fato, um objeto conta.rá. informações de uso de um deteiiiiinado tipo
de iecuiso poi tmi período de 48 horas. Esse período se inicia à. ímpia-noite
de iinl dia e se estende até a segunda. meia-noite seguinte. .Apesar de um dia
(le utilização da niá(quina (24 110ias) ser iuii bom intervalo de tempo pala a
ieptesentação dos objetos, o modelo de 48 horas foi adorado pala possil)ilitai
a iliiplementação de um método mais eficiente de ieconhecinlento de padrões.

O objeto irão classificado (lue será apresentado ao algoiitmo de ieconhe-
cimt nto iepiesentaiá um dia, ainda não totalmente conhecido, de utilização
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de recursos da iná(quina. Submetê-lo ao algoritino de reconhecimento é o
iiiecanisino proposto para a- inferência da. utilização ainda nã.o conhecida.

Se o intervalo de tempo utilizado na representação dos objet.os fosse ape-
nas de 24 bolas, a identificação do modo cle opcl'ação realizada. no início desse
período, duiant.e a niadiugada pot exemplo, não seria eficiente. Isso psique a
caiam'tetização (to ol)jeto seria muito pobre, couteiido apenas algumas poucas
infoinlações sol)te a utilizaçâ.o da niá(quina no plcseiite. Unia coiilpaiação
com os lllodos de operação prototípicos poderia levar a uma. incoiiet.a defini-
ção do modo corrente (!e operação da. máquina.

Seja, por exemplo, o objeto descrito na. Figura. 3.2 iepresentaiido a. ut.ili-
zação decente de nienióiia física da mesma iiiáquina. t.olhada como (xeln})lo
na Seção 1.3. Os conipoita.mentes piototípicos dessa má.(quina est.ão descritos
no capít.ulo int.rodutóiio, na Figura 1.3.

Operação atual

Tempo

Figura 3.2: Objeto representando a utilização decente de inemóiia física

Se hoitver ie(lttisição poi liso dessa máquina, no iiloi)tento em (lue só sejam
conhecidas as informações iepiesent.idas no gráfico, pouco pode sei afirmado
a. respeito do modo anual de operação da iná(quina, eni relação ao uso de
nlenlória física.

Para evitar esse tipo de situação, cada no\;o dia. continua sendo represen-
tado poi um objeto diferente, mas o intervalo de representação é de 48 botas.
.4 segunda met.ade de uni objeto sempre coincide com a primeira metade clo
objeto que representa o dia seguinte.
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No 11inniento de iiiiia ipqttisição do liso de uni iecillso. t.otlia-se, pala
tf'pieseiitai o conipottanient.o presente (la tiiá(liüila, o ol)jeto (lue sp eucontia.
no s( gtiii(lo dia da ainost.iagelii de .18 horas. .\ssini, galante-se (lide haja. pelo
niCHos 24 horas de informações sobre a utilização do iecuiso.

Qiiaii(lo e ases ob.latos forem comparados aos modos de opciação pior.ot.ípi-
cos, scittpre llaveiá um:\ quaiitida(le de informação niíniiiia sobre a. utilização
dt\ iná.clitina no piesPiite, auxiliando o processo de predição da utilização fu-
t.teia.. A. nianeiia ('olho sela realizado o recoiiheciinent.o (los padrões de liso e
clett\lhada posteiiollliente, na Seção 3.8.

3.2.2 Tipos Ideais
\lém da utilização de objetos reais obseivaclos no ambiente em (lue se dá. o
t.reinainento, podem-se utilizei ol)jetos artificais, denominados tipos iclea.is.
Dtuant.e a pesquisa e ntodelagem do processo de agittpament.o, podetn stngir
alguns tipos prováveis (le seieiii encont.lados nos dados (lisponíveis. Esses
tipos são fal)i'içados lna.nualinente, como um \retoF de cai'actcríst.ices in('puído
ila massa de dados. Esse tipo ideal é incluído na massa de da.dos e subitiet.ido
}to ptocessainento com os demais objetos.

Após a conclusão do processo de agrupamento, podem-se fazei veiifica-
çõ('s tais coliio: verificação se todos os tipos ideais ficaram em conglomerados
distintos ou se surgiu algum conglolneiado que não foi previsto durante a
ela.boração dos tipos ideais. Com os resultados obtidos, é possível fazer a
i( modelagem do processo.

Nas iiiá(luin:\s que compõem a. grade geienciada pelo InteGrade, há ex-
pert,ativa de seiein encontrados alguns comportamentos típicos: dia noinlal
de t.rabalho, dia. a.tarifado e feriado são l)ons exemplos. .A. identificação des-
ses tipos de comportamento pode sei feita pelos próprios usuálios finais das
máquinas, com o auxílio dos adininistiadoies da grade

A existência desses tipos de compoitaiiiento deveis estai iefletida nos
c/usters finais foiinados após a partição dos dados. O uso de elementos
ideais, tipificados com esses comportamentos, é uin ieciiiso simples de sei
utilizado e pode sei bastante útil. Poi se tratei de etapa tialisparente ao
restante (la análise (le conglonleiados, pala a inlplement.anão (lo uso (le tipos
ideais pala 'ça.lidação dos c/usters foinia.dos é suficiente (late os ttstiá.nos das
iná(latinas auxilieiit no processo de configuração inicial dos nós cla grade
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3.2.3 Ruídos
Finaliliente, pode-se ta.mbém levam em consideração a presença de eleineiltos
at.ípicos nos dados de ent.ra(la. Isso se dá porque alguns objetos disponíveis
pala analise podem iiao peitencei a nenhtiln coliglolllerado ilaturalnleilt.e
iepif'sentando liina espécie de ruí(to de dados.

,Xlgttns mét.odor disponíveis na. litcra.tttia., como o método (le \Vatd j161,

são rt'sistentes a puídos. Em linhas bem gerais, esse método fà.z um agru-
pa-nleiito hierárquico dos elententos (vede Seçã.o 3.6.2), de Díodo a. iliininiizai
a. variância. (eito) de at.iibttição de uin elemento ao c/uster a que pertence
Como os iitídos são elementos atípicos, a sua atribuição a um c/tisfer iiatutal
será. dificultada, dado o objetivo de otimização definido.

Uma. fora)a. alteinat.iva é uma intervenção llianua.l de retirada de eventua.is
ruídos e unia posterior análise comparativa. de validação com os conglomera-
dos obt,idos. Na prática, inclusive no piópiio lilteGrade, isso nem seinpie é
possível, dado o volume cle dados e a. quantidade de dimensões dos objetos
envolvidos.

3.3 Seleção das Variáveis
.As vaiiáx-eis escolhidas para caracterizar os objetos têm extrema inipoitãncia
na aná.lise de conglomerados. Elas irão determinar como os objetos seixo
agrupados, já que a comparação entre os diversos objetos presentes na massa
de dados é feita com base nas medidas dessas variáveis.

Apenas as variáveis que lealmente têm importância pala o aglupainent.o
a sei realizado devem sei consideradas. Um especialista no domínio da in-
folniação sobre o (leal está sendo desenvolvido o trabalho deve ser envolvido,
pois a caiactetizaçã.o de un] objeto muitas x-fazes depende de unia. análise sub-
jeti'b'a. Ainda dex:e sei definido, também com a ajuda desse especialista, como
se dará a medição da caiacteiística. Pala. ficarem apropriadas aos métodos
de agrupamento, mesmo as grandezas qualitativas devem ser qilantificadas.

O grau de coiiclação enfie as variáveis escolhidas taml)ém pode sei levado
en] consideração, unia. vez (lue variáveis bastante cotrelatas podem acabei
dominando a caracterização de um objeto. Isso não necessariamente é ruim,
n:las o analista deve tei em mente o papel que cada caract.eiística deve tei na
definição (le um objeto.

Oiltro fenõilleilo (lue merece atenção nesse processo é a ocoiiência de
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Tabela 3.1: Ut.ilização de nieinória física eni unia. deteiiiiiilada máquina.

ITI.st,a.l .t.e 0:10 0:20
A/enl.Ó7'ãa 35%, 35%

o:se o:40 0:se 0:60
38% +2% ]5%: B%:

variáveis que distorcem a caracterização dos objetos (ma.sÉ;i7zg ?if17áaZ)/e.s). O
uso idade(citado de variáveis que não possua.m uma falte jilstificati\;a pala
serem considera(las pode levar a unia formação de coltglomeiados (lue não
ieflitani a realidade

E possível, tonlanclo como exemplo os objetos do InteGrade, que medições
realizadas no período noturno não sejam tão nele\;antes quanto as demais e
acal)eiii por intetfeiii indevidamente na caracterização de um ol)jeto.

Nluitos estudos práticos, documentados na literatura. existente, já con-
cluíram (llle a simples adição de alma ou duas variáveis como ruído lel,,a a
ilha considerável nio(lificação na foiinação de congloiiieiados.

Sela visto, em seção onde discutir-se-ão as medidas de semelhança entre
os objetos, que o liso da distancia euclidiana ponderada pode liiinimizai o
efeito da eventual existência desse tipo de variáveis (as chamadas nzasX;ing
i/ar a/)/es). .A distância de N,laltalanobis é ilm exemplo cle dista.ncia euclidiana
ponderada.

3.3.1 Utilização dos Recursos Computacionais
No piojet.o InteGrade, as variáveis selecionadas pala a ca.racteiização dos
objetos serão todas as medidas realizadas sobre o uso de ulil determinado
tipo de decurso computacional. Ul:n objeto coiiespondeiá ao cotiipoitainento
(la niá(quina. eiii uni período de tempo.

.As medidas realizadas dizem despeito à utilização dos recursos num dado
instante de tempo. Ainda, as medidas serão tomadas em intervalos de tentpo
c'oiistantes. Apenas pala fins de ilustração, considere-se o exemplo da Tabela

Focam realiza(las iiiedidas enl intervalos de 10 minutos. Cada medida
iepieseiit.a, em teliltos percentuais do total de mem(ária. existeiit.e, o nível (le
utilização de nlenióiia iio instante ein (lue foi realizada. Neste exemplo, foi
construído um objeto que representa a utilização de memória física. de uma
máquina durante o período de l hora.

3.1
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No 1nteGiade, poderão sei iea.lizadas iliedidas no intervalo cle tempo (lue
se desejar t const.ruir objetos (lue reptesenteni diferentes períodos de compoi-
tainento. O nlódtilo de software desen\volvido porei'á sel' pai'i\meti'iza(lo de
fotiliêt n t.raballla.t iio modelo desejado. Pata a tealizaçao (lesse estai(lo, fotaili
coiist.i\tidos ob.fetos (lue iepiesenta.nt o coinpoit.ameiito (le tuna niá(litiua liiiiii
intervalo (le tentpo de 48 botas.

.Xs inpdidas roíam r('alizadas em int.vivi\los de tempo d( 3 minut.os. No
caso específico do uso de recursos (te (]PU, cada. medidtt não ieptcsenta a
utilização instante.nea e sim a média da. utilização do recliiso cl('sde a últiiiia
medida realizada, cinco ntinutos antes. Isso é util pala lidar com e'çentut\.is
picos instantâneos de utilização. Esses picos poderiam teptesentai inedidt\s
(listoi'ciclos. A foi'ina de colete de dados (!e CPU fã\rol'cce o cálculo (!essa

it[é(lia, sei]] custo a(licional algum ao processo de nioi]itoii\mento.

3.3.2 TT+ili?npão eto''Gele 'Vnr;npãn Hn TT+;l;anp;n
ULA'líl»v vq-F u urv v KJux x JP ÍK'y-./ \,B\.r q./ VILJnLZIKA')ícA\J'

O coltiportament.o das má.quinas eln relação ao uso de seus reclilsos pode
sei descrito tanto pol medidas de utilização ptoprianleiite dita qtiant.o poi
«n.inrÃp- .-'ç «.pdidas de iitilizacão.

Seja lun objeto iepiesentado ])or tun vetou f c IR'- de 171. 1iiedidas :rí, l 5;
í $ n],, que representam a utilização instante.nea de um detelniinado iecuiso
da máquina. Outra fointa. cle representar esse objeto é feita. através de um
vetou g € ]Rm-l de (nz 1) vai'cações de utilização. Dessa foi'lna, #í =

(;z;i+i -- íz;i), l $ i 5; nz. l.
.As partições gela(las pelas duas foinlas de sc catacteiizai as vaiiáxeis po-

detn sei coniplet.anient.e clifeient.es unia (la. outra.. Os ensaios realiza(los, como
será visa.o adiante neste t.ext.o, levaram em consideraçã.o as duas medi(las, que
l)tl(leiaiii sel coiiipliia(las (luallto ao sllccsso lio tecotilieciiiieilt.o (le l)a.(liõ(-s
dos objetos não classificados.

Para demonstrar (late as paitições podem ser coiiipletamente dist.lutas,
sela. o exemplo ilustrado na. Tabela 3.2. Pala siniplifícaçã.o, sem perda de
generalidade, rolam (onstiuí(los (luatio objetos que tepresentaln a. utilização
percentual de lltelilótia física durante períodos de uin:t bota. Esses ol).fetos
estão iepiesentados graficamente na Figura 3.3.

Se cada ol)feto é representado por um vetou de medidas de utilização
piopiiaiiiente dita, é possível inferir (lue os objetos ielati\:os aos períodos
l e ll sejam mais semelhantes entre si do (lue (luaiido comparados com os
relativos aos ])eríodos 111 e IV. Os piópiios ol)jetos dos períodos 111 e l\' são
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Tabela 3.2: Utilização de iiiemória física em 4 períodos de uma bola

InstaT} te
/
#

/r

90%
82%
50%
50%

88%
83%
52%
49%

0:30
90%
80%
53%
52%

60%
81%
31%
25%

60%
78%
52%
26%

0:60
65%
80%
51%
24%

semelhantes entre si.

O piimeiio conglonleiado (p('ríodos l e 11) representa iim pad)ão de c'om-
pottaniento de alta. ut.ilização de menióiia física. O segundo conglomerado
(períodos 111 e IV) representa. utilização niodeiada.

Se foreilt utilizadas as variações nas niediclas, os objetos seixo agitipados
de foinia coma)letamente distinta. É possível observei que tanto o objeto do
período l quanto o objeto do período IV apresentara.m unia brusca variação
(le utilização na segunda liietade do período de uma hora. Já os objetos dos
períodos ll e ll l lepiesentaiam um compoitaniento mais tmifoiiiie quanto ao
percent.ual de mentólia utilizado.

Com essa outra abordagem, a partição resultante é completaitlente di-
ferente: objetos l e I'b' em um conglotnerado e objetos ll e 111 em ottti-o
conglolneiado. Esse fenómeno foi investigado neste estudo.

3.3.3 Dados Faltantes

O processo de aprendizado cleveiá ser capaz de lidar com lacunas de infotiiia-
çã.o iefêientes à ausência de i)cedidas en] uln deteiiilinado espaço de tempo.
No caso eln estudo, essas lacunas podem ser causadas por problemas iio ar-
inazelianlento dos dados, falhas tios equipamentos oil alguiii probleilia no
processo de monitoianlento do uso dos recursos.

.Jain e Dubes jlll enunierani formas pari\ o tratamento de lactuias na
11] fo ] 'ln a r'âo '

1. Excluir todos os objetos que apiesentareln lacunas de informaçã.o. Essa
técnica leva a unia utilização pouco eficiente da massa. de dados, a.
niCHos (lue a (quantidade de objetos que apiesenteni dados inexistentes
sela. muito pe(luena.
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Figttta. 3.3: Urtilização de memória física em 4 períodos distintos

2. Preencher a lacuna. existente com a média das medidas de outros ob-
jetos, equivalente à informação incxist.ente. Assim, assume-se (lue pala
a(lttela medida, o objeto apresentou comportamento igual à média de
oittros objetos.

3 Nlodifical o método de cá.óculo clãs medidas (le seilit'lha.liça ent.le os

ol)jetos, de modo a. considerar apenas as \aiiáveis em (lue ambos os
objetos en] comparação apresentem valores disponíveis. .Assim, no caso
em (lue uni objeto apresente lacuna de infolnlação: essa lacuna não sela.
levada cni consideração na coinpaiação com outros objetos.

-l. De rotula semelhante à anteiioi, o cálcitlo tias niedidits de seilielhança
é alterado. Na comparação de \.alia\;eis com lacuntts, é utilizada uma
média das diferenças entre todas as medidas disponíveis, nos outros
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ol).let.os, pala- essa variável

Pela na.t.uieza das informações coletadas no motiitoiamento de tltilização
de lecuisos, o tinta.mento utilizado neste trt\galho foi sinlplesnipnt.e tepct.ii
i\ últilila. tncdida (disponível. .Assume-se que o nível de ilt.ilização de tliii
(leteiiniiii\do ipculso niantéin-se constante desde a últinii\ iilediçã.o ie:\gizada.
Ob.let.os (lue }tptes('tttaieni iim percentual de lacttiias niaioi (llle unl nível
l)i'edet.( i'Huna(lo, pal'anlet.I'lzá\rel, são descai't.idos. Poi' exemplo, se o in\'el
(.scolhi(lo pa.ia o coit.e foi 20%, objetos (lue apiesetitil.hein vetoies com dais
rle 20% de li e(li(las colei la.cuidas são descaitados do processo.

3.4 Padronização e Normalização das Variáveis
Eln casos onde há grande diferença ent.ie as magnitudes médias ou elitle
as variâncias das medidas das vaiiál.-eis. muitos analisa.as são levados a dei
que a padronização dos dados é indispensável. A maioria dos métodos de
análise cle conglomr't-l\dos não pressupõe, entretanto, a existência (le dados
padioiiizados.

A normalização ou a padronização, al)esar de poderem ser aplicadas, Hein
seniprc são iiece'ssáiias. A. exist.ência dc ilin coiiglonieiado pode tet relação
comi o espaço de dados original e a padronização dos dados pode ])iejudicai
o agrupamento dos dados.

Se a cxist.ência de conglomerados é assumida eni ilm espaço de dados
tiaiisforiiiados, então a padronização poderá ser aplictlda. Uin novo questi-
onanteiito diz respeito a como proceder à padronização. À'lilligan e Coopei
j171 onuliieiam oito coimas cle fazer a medição das varia\cis.

Se.janl:

e .t o valor medido de uma. cai'achei'ística (utilizaçã.o instante.nea. de llm
i'ecus'se)

© ÉI o valor lliédio, entre todos os objetos, da. característica

e a o desvio padl'ão das medidas, enfie todos os objetos, da caractei'ística

e maz, mán e ?'ank funções que iepreseiitam, respectivamente, o maior'
valor observado de unia característica, o menor valor medido de uma
caract.erística e a posição ordinal da medida / dent.lo da. clistiibuição
de naedidas.
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.X.s nicdidas propostas são

e :o = :z; (sem padronização)

e

:1'e ~2 a

B Z6

8 ;3

© «'''.l

e &''"5

.r

«.ax(=)

lllax(r) l«i«(.:')

.r min(.c)
«-ax(.-) «li«(:t)

' z7 = lank(z)

Cada uma dessas medidas pode ser aplicada em condições distintas, o (late
leda à necessidade de análise prévia. e de realização cle alguns testes l)ara a
detenninação do método a ser utilizado. A princípio, o niét.odo litilizado na
caiacteiização dos objetos do InteGrade é a própria medida, senil padroniza-
ção ou normalização.

3.5 Medidas de Semelhança
A análise de conglomerados é baseada na construção de subcon.juntos dis-
jillitos (c/?isÍers) de linfa massa de dados, onde os elenient.os de uin mesmo
sllbconjunto são mais semelhantes entre si do que quando colilparados com
eles('fetos de outros subconjunt.os. A determinação de como sela iileclida a si-
milaiidade entre os elementos é, portanto, uin passo fundamental no processo
de aprendizado e corresponde à nlét.rica na qual se acredita (lue os c/usfe7s
existam.

Colho os objetos que Betão submetidos ao processo de partiçã.o dos dados
ein c/u.sters são caiacteiizados poi vetoies de dados, a siiiiílal.idade entre
(tais ob.fetos corresponde a. unia métrica que compare esses vetoies de dados.
Essa naétiica. dependerá dos tipos de dados (lue compõem esses vetoies.

Nluitas vezes, é mais simples medir a distinção entre os objetos, en] \-ez
da. similaiidade: a folha. mais int.uitiva de conlparai dois vetoies de dados
é conlputar a distância enfie eles. A distância entre esses vetotPS é de fato
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uma medida de dissiinilaridade, conceito simetlicainente opost.o ao de silni-
lal-idade

Podem-se ut.ilizar t.auto medidas de siniilaiidade como de dissiitülaridade
ilo processo de constntção dos c/uste7's: a decisão de (letal al)otdag('tti (le\:e
ser utilizada. (l('pende de como os objetos são caract.eiiza(los e de (lttê\.l é a.
tiiellior foiiila (le compaiá-los. No cona.Pato (lo pio.feto Int.eGlade, a mé.t.rica.
de comi)ai?\ção iit.ilizada é a dist.anciã ontie ob.lf't.os.

3.5.1 Distância entre Dois Vetores
.A.ssuniindo (lue os objetos são caracterizados por núnleios leais, caso do
processo de c/usteh7i..q no IntcGiade, as fonnas mais difundidas de se calculei
distãiicias entre \;et.ates eiii análise de conglomerados são métricas da. família
(le dist.anciãs de Àlinkowski, definida a seguir.

Sejam ie !7 dois vetores cona rz} dimensões pertencentes ao conjunto de
elenicntos C, a serem submetidos aos algoiitiiios de cZustering. Soam ainda
/í e #i(l $ { $ nt) suas á-ésiinas coordenadas, iespectixamente. A mét.rica
dc- i\linkowski dp(Z, !7), onde p é um parâmetro, é definida. como:

a,(a,P) - {' 1 }: (1:«: - z/.l)' (3.1)

Toda métrica, incluindo a de hlinkowski, deve ter algtiinas proprieda-
des básicas, importantes pala sua utilização coiiio medida de dissimilarida.de
entre elementos:

1. (7.(z,D) ? d...i«i..,Vf,g c(C

2. c/,,(f. !7) «i«, .é:::+ j i7 (e(luivalência)

3. d,(ã, ©) = d,(g,i),VZ, g C C (sin)etnia)

4. d,(3, :) $ d.(=, !7) + d,(!7, 2), VZ, ©, : C (C (desigualdade t.iiangulai)

No caso da métrica. de )linkowski, (/...mimo " 0.
O paiâmet.lo /u define a família de distâncias. Fazendo p := 2, tem-se a

cristã.ncia.euclidiana:

(/E...ii.ii.«(f, i7) = d2(É, !7) = (3.2)
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Fazendo p = 1, tem-se a métrica conhecida. como distância de .A/a71./}aÉlan:

d~--«h,'....(i,ã)(z,g) - >1: 1:,; P:l

Finalnieitt.e, t.onlando-se 7) = -:x), a (list.anciã calcinada. repiesent.ará o
má.limo da diferença eiit.ie os atributos (lue caiact.ei'izani os ol).tetas:

l?
(3.3)

d.(ã, ©) = .max lzf -- pil<f<171.' (3.4)

E fácil ol)sel\;ar que d.(=,g) $ d2(i,g) $ di(ã,g). Cl\da lida (IPssi\s
falidas de se calctilat a distância entre elementos pode ser aplicada., depen-
(lciido do context.o em que est.á sendo utilizada. A definição da (listâiicia. a
scr utilizada nniitas vezes depende da ajuda de uni especialista do domínio
(lo conhecimento em que está ocorrendo a análise de conglomerados.

Podem-se comput.ai as métricas apresentadas até a(lui de foinia alterna-
tiva, introduzindo-se pala isso um vedor toÍ(l $ á 5; z]}) cona os pesos de
cada um dos atributos no cálculo das dista.ncias entre os elementos. A gene-
ia[izttção das (distâncias de N]inkowski, escrit.a em sita coima ponderada., é:

a,(z, p) - ,(l 1 >1: «,:(1": - w.l)' l (3.õ)

Dessa foitna, é possível definir unia escala de contribuição para cada.
variável. Usei uni vedor w{ com os pesos dos atributos pode ser estratégia
conlplenientar, ou mesmo alternativa, à normalização de valias'eis. Esse peso
pode ser atribuído (te formas distintas:

e subjetivamente a escolha. (los pesos é feita por llm especialista no
momento de escolha das variáveis que farão parte da descrição de uni
objeto;

}71

l?

e medidas est.at.íst.ices por exemplo, pode-se titilizai tuna escala de
x;aliáncia, onde o peso é inversamente piopoicional à variância das me-
(lidas cla característica.

.A. ponderação entre as variáveis através de medidas estatísticas do próprio
con.ILuito de dados C é proposta na. distância de Àlahalanobis:

dNI.h,l-.l,i;(=, !7) '(p ê' (z g)' (3.6)
Onde
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e : = 1 17 é uni vetou (te nl. elenlnltos, com :f - ;rf -- yf, l 5; i $ 1iz

. (7 - j7)r é o .,etor = j7 t.iansp'-t.o

e C' é inat.riz (le co-vi\riáncias das va.fiáveis #í de P C C. A co-valia.tecia
eittte as valia\-eis f e .j é definida como cij - >, L!:i=11i)(!.i=Zl2, onde

/l.i:; )l, ÍHÍ e l('l re])recita o iiúniero de elenicntos de C.
r€C

L

O liso (la matriz de co-xatiâiicias C: leva ein consideração o efeito (le uilla
cventltal pteseiiça de x;ariáveis altamente cotielacionadas: variáveis altanieiite
coilelacionadas têm sua. influência diminuídtt pala compensar o efeito da
pxist.ência de informação ledttndante em uin mesmo vetou de dados.

As (lustro pioptiedades das distâncias de Nlinkoxx,ski citadas }uitelior-
iil('ntc t.anibém são observadas iia distância de l\,la.halanobis.

Medidas de Similaridade

A.lém (le medidas de dissimilaridade entre dois vetores IE e i7, tainbént são
encontradas na liteiatuia diversas nit'dadas baseadas na. similalida(te eiitie
elementos. Nesse tipo de abordagem, (luanto maior o iesttltado da métrica,
illaioi a semelhança f'iitie os elementos.

Unia das foirnas mais comuns de se obter a siniilaridade entre objetos é
ut.ilizando-se o produto escalar normalizado s(i, i7):

?n.

E".".
s(#, g)

rl li/
(3.7)

Onde IPI é o módulo de um vetor ic (C.
Essa iiiedida é aplicável quando a utilização cle x;at-iáveis iioimaliza(las

descreve corietamente o coniportaiiient.o dos objetos pertencentes à massa
de dados. Isso porque, matematicamente, o piodiito escalei noilnalizado
s(E, ©) significa o co-seno entre o â.ngtilo formado pelos vetores i e D. Por
exeinp[o, se dois vetoies if e !7 são tais (lue pala todo ]Ã: C R. i'í :; Xgf, l <
i$ 11i. ::> s(=, j7) = 1, (lue é a medida ináxinia possí\:el.

Omitia medida de siliiilaiidade coniunl, (lue ainda pode sei t\placa(la nlesino
quando os vetores são (lescritos poi 'ç'aliáveis de valores discretos: é a cite(lida
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conhecida como dist.anciã de Tanimoto

E-',":
í-l

:l:+l©l' Ê;-,#;f-l

ST--.i«....(P, j7) l3.8)

.Após manipulação algél)rica, STa«i«.to(it, #) pode sel' reescrita. como

'T.«i.-..(R, !7)
l

E (=1 --gi ) '
1+!ü,;:

)l: .t'íZ/ir=l

l3.9)

Essa medida é inversamente ptopoicional ao (luadiado da dist,â.ncia ettcli.
diana enfie os vetoles divido pelo produto escalar desses mesmos vetoies.

3.5.2 Distância entre Conjuntos de Vetores
.Aléiii (le medidas de distância entre dois vetoies de dados, muitos dos al-
goritinos pala- a.nálise de conglomerados também fazem uso do conceito de
siniilaiidade (ou dissimilaiidade) entre um vedor e uni conjunto de x.etoies
ou niesnio entre dois conjuntos de vetoies.

Há duas diretrizes básicas que podem ser seguidas. Na piinteira delas,
é (!efitiido uin vetou representativo do conjunto de dados e retoma-se ao
ploblenia da definição cle (distância entre dois vetores. Na. segunda, t.odor
os elementos que fazem parte do conjunto são levados em consideração no
canil)uto da distãtlcia.

Objeto Representativo

Há algumas maneiias de se escolhem uin vetar pala iepiesenta.i os ol)jetos
cine fazem parte de ulil c/usfeT. A ideia é que e,sse vedor traduza uni coin-
poitainento médio, ou mesmo espetado, das variáveis que caracterizam os
elementos de um conjilnto. Esse vetor pode ser um elemento do conjunt.o a
sel tepiesentado ou mesmo um objeto citado aitificialmeiite pelo processo de
clustt'.rin.g.

São alglins t'xeiiiplos de objetos representativos:
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l Ponto médio -- é iim objeto (lue não necessaiiatiipnte perteiicP ao coii-
]ttnto de elementos que compõem o c/wsfer. Salas vtuiá.x-eis são defini(las
coiiio: zí = Íi )l, =t, l 5; á 5; n}. E a forma dais int.uitivade se calcular

iiiil ob.jet,o iepteseiitati\.o e uma (las foimt\s ni?lis difttii(li(las iia liteia.-
t.tli'it. ('t01110, etlti'(-ta.lit.0, 0 \rCt.OI' g('i'a(lO PO(le lÍtIO pel'teia('('l' }l. lll ISSO (l('

d \dos, po(le-se obter uni elemento tepiesentat.ix o com ine(lidas (lue não
íaçaiii sentido no domínio válido para os elenielit.os do conjlilit.o. Isso é
especialnient.e crítico quando as variáveis (cite desctevent os ob.let.os são
(discretas.

2 Centro iné(lio é uin objeto, pertencente ao con.junto de elenient.os
(C, ein (lue a sonlatória das distâncias aos demais elementos do con-
.junto é mínima. Assim, o centro nlé(lio : C C é tal que >: d(=,f) $

>l: (/(i?,i),V# C C, onde d(2,i) é a medida de dist.anciã entre dois

\ etotes i e :.

3 Centro mediano é um objeto, pettenconte ao conjunt.o de elcmf fetos
(C, ein que a mediana das distâncias aos outros elementos do conjunto é
mínima. .Assim, o centro mediano 2 c (C é tal que mediana.(d(2, i)lz c
C) $ mediana(d(g,i)lz € (C),Vg C C, onde (/(2,ã) é a medida cle
distância entre dois 'ç'etoies = e : e a. função mediana(.A) ietoina a
iiie(]iana do conjiinto A.

Cotim o uso de objetos iepiesentativos, a distância cntlc lilii vet.oi e liln
c/?lstel é dehnida. como a distância eiitie esse vedor e o vetou iepiesent.ativo
(lo c/usfer. De forma semelhante, a dist.anciã enfie (leis c/zisle7s é definida\
comia a clistâ.ncia entre os objetos iepiesentativos desses c/tl.$íer$.

O objeto ieplesentativo utilizado nesse trabalho foi o ponto médio. .A
escolha foi baseada no fato de sei a melhor coima de repiesentai o compor-
t.cimento plotot.ípico. .Além disso, não há efeito negativo causado pelo fato
de (late o ponto médio pode sei um objeto não pertencente ao iesp('ct.ivo con-
glonlciado. A ar(luitetura proposta pala o softxx,are desenvoll,,ido, desciit.a
iio .Àpêit(vice 5.2, peiinite, entretanto, (lue sejam facihnente implementados
e utilizados outros modelos.
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Distância entre Elementos de Conjuntos

.Apesar de o uso de iim elemento teplesent.atiro sei o instrumento mais in-
ttlit.ivo pata o cõiiiput.o da distância f'note conjiint.os de x-et.odes (ou mesmo
ent.le uni vet,oi e iiiil conjiint.o de vetoles), é possível a utilização dos pi(lprios
eleilientos dos ('on.liint.os para o c:llcttlo dessa iiiodida. Ess( tipo (le aboida-
geln é l)ast.alia.e ut.ilizado iia. prática e iiolnialnient( todos os eleiiientos (los
conjunt.os são considerados no cálculo da distancia.

Se.jani:

© (C o conjllnto de todos os elementos que roíam sllbmeti(los ao processo
de partição de dados.

e (/(i, 27) a distância ente'e dois vetores i, !7 C C, calculada de acordo com
uni det.elniinado modo.

e I'í e I'j dois conjilntos, com I'i e 7j elementos t'espectiva.dente, ente'e os
quais se deseja. calcular a distância. I'i c C e I'j C (C.

.Alguns exemplos de cálculo de distância ente'e coi\jimtos dcl«st.- (I'í, I'j),
levando-se em consideração todos os elementos desses conjuntos são:

1. Ligação simples (do inglês sirl.g/e /ãrikage) a distância enfie os dois
conjuntos é estabelecida como sen(lo a nielioi das distâncias enfie ele-
mentos de conjuntos distintos. Assim, dct«te.(]'í, I'j) = ininÍd(ã, i7)lr C

}I'í J

2. Ligação complet.a. (do inglês cozrzpZete /àrzX;age) a dist.anciã enfie os
dois conjuntos é estabelecida. conto sendo a maior (las dist.â.ncias ent.ie
elementos de conjuntos distintos. Assim, (/ci«...-(I'í, I'.i) = niax{(/(R, D)la c
[ g c rj}?

3. Dissimilatidade lilé(lia a distância cntie os dois con.liliitos é a média.
aiit.médica de t.odes distâncias ent.ie elementos de conjuntos distintos.
.\«im, dci«.«(I':, I'.Í) - ;â- E E t/(ã, g).

pcl'í Dcl'j

.Apesar cle eui alguns casos os iesult.ados serem bem siniilates, a utilização
(le diferent.c's métodos pala cálculo da distância enfie c/usters pode levai-
a paitições bt,in diferentes umas das outras. .A escolha clo método mais
ade(suado t.eni importância semelhante à escolha. da métrica de distância.
entre dois elenieutos individuais
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.A iiielhol nie(lida. a ser ilt.ilizada só pode ser definida. basicalilente de
(luas foinias: tentativa. e erro, submentendo-se a. partição gelada a. algum
modelo (le validação; ou através da ajuda de algum especialista no domínio
(lo coiil[ecimento. Como neii] seinpie é possível pte\-er a existência de c/?lsfe7s
ila.filiais lia massa de dados, aca.ba-se ietoinall(lo ao caso da teiitat.iva e eito
tia. maioria das vezes.

Coilio será \nisto adiante, a ligação simples, poi' exemplo, é fila.is api'o-
ptiada. (quando há. prc'sença. de cadeias alongadas de vetoies pelo espaço rn-
dimensional e quando os clusters são muito bem separados no espaço. Ruídos
existentes eiitie os c/?/síers podem acabei levando à união destes clusters nê\
paio.ição iesultant.e, citando esse t.ipo de iiiedida. é utilizado.

.Já a ligação mmpleta é apropriada qtialldo os c/usíer.s nat.tiiais sã.o densos
e coili quant.idade semelhante de objetos. Como também sela visto, c/usters
com (liianti(lado muito pequentt de eleiileiitos podeiianl acabei ttiiificados na
partição finalclos dados.

Unia ouvia. folnta de se calculam a distância entre conjuntos de dados leva
em coiisideiação a distância entre os elementos lepiesent.at.avos e tanibéili
infollnações sobre o número de elementos no conjunto. Essa. distancia foi
proposta poi \Vaid j161 e é conhecida. com a distância da niíninla variância.
Usando a mesma notação:

dci«.«(Fí, rj) :Z17\-aP., ;D (3.10)

Onde 2í e 2j são, respectivamente, os elementos lepiesentativos de I'i e
I'j. \Vaid piopõs essa distância com o objetivo de identificar a foinla de unir
c/ztsfers cle maneira (lue uma medida de eri-o de atiibttiçã.o de uni elemento a
ulli c/?lsler fosse millimizada. Poi esse motivo, considerando os detalhes da
medida de eito, essa distância é conhecida como de mínima variância.

3.6 Métodos de Agrupamento
O método de agittpainento é o núcleo da análise (le. conglomerados. Há. (litatlo
aspectos j101 blue devem ser observados na escolha de um método:

e o niétoclo deve ser projetado de forma a iecupei'ar os conglotnc.Fados
(lue se espera estaien} presentes na massa. de dados;
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e o niét.odo (leve sei' eficaz a.o recupetal as est.iutui'as pal'a as (letais foi
pio.vetado;

e o niét.odo deve sei capaz de liclat' comi c'i'i'os pi'psetit.es ila iliassa (l(
(tactos:

e deve sei possíx:el o pi'ojet.o de software (lue se adé(lüe ao método

Há cima. grande variedade de algoiítmos de c/tl.steri7i,g pes(ltiisados e t.es.
fados nos dais diversos tipos de al)licação. Esses algotitinos podem sei dix,i
(lidos em tios categorias básicas, a saber:

© algoiitinos seclücnciais: os elenient.os são a.piesent.idos ao algorit.nio
de coima se(liieiicial, uni poi vez. São algoritliios bem simples eo
resultado final normalmente depende da ordem em (iue os objc'tos foiain
apresentados;

e a.lgoiitmos hierá.i'quicos: são baseados ]la (divisão ou na união dc c/tlsfers
a. cada iteiação do algoiitnio. Podelt} utilizam nia.tiizes oii giafos pala
o controle dos c/usfers (lue devem sei unificados oii divididosl e

e algotitlnos de otimizaçã.o: são estabelecidas paitições inicia.is dos dados,
('olii posteriores iearranjos baseados na otimização de algttliia tnedida
de eito.

3.6.1 Algoritmos Seqiienciais
Os algoritnios se(!üeiiciais são noilnalment.e bem simples e computaciona.l-
i)lent.e poitco complexos. Há diversas variações desse til)o d(' algoritnlo: (liic
básica.mente lida com a apresentação em série, unia oii dais 'l'fazes, de ca.(ta
iim dos objetos que são submetidos ao processo de aglttpamento.

Definido uni limiar de semelhança. O pala separação dos c/tl.$íer.s. a ma-
neira básica de implenientai um algoiitmo se(liiencial consiste cni:

1. 0rctenar os objetos da massa. de dados pala apresentação ao algoiitnio

2. Cna.i uni clfl.sfer inicial, cujo elemento ttnitáiio é o piiineiio ol).jeto da
massa (lc' (la(los.

3. Pala mda objeto restante
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ja) .Apreseiltá-lo a.o con.jiinto (le c/?z.síers exist.ente

lb) Se a (lista.cicia ao c/u.star nia.is próximo desse objeto foi menor (ltie
o limiar O, adiciona.r o objeto a este c/usfer mais próximo.

lc) Caso contiáiio, ctiai um novo cZ?tsler contendo &\p( nils esse objet.o.

l)odí-sc definir. ainda, uin número ináxiino (le coiigloniPiados a seieln
coiistitilídos. (12ilaii(lo esse iiúmeio foi atingido, os ol)jet.os são a(li('ionados
senipie ao congloinei-ado mais pióxinlo de cada uin (deles, mesmo que a dis-
t.anciã encont.fada soja maior que o limiar O definido.

E iene(tinta a conclusão de que a partição resitltante depende da ordem elii
(llle os objet.os são apiesentados ao algoiitino. Além disso, a. determinação do
limiar O (lue eleve sei utilizado tanibéni é bastante ielevailt.e pala a (lefinição
cla partição (ltie sela gelada. A escolha do limiar O muitas vezes depende
inclusive de cima análise manual da composição da massa de dt\dos.

Apresentação de Objetos em Duas Fases

Outro aspect.o a ser destacado é que ob.l('tos são a.dicioiiados aos c/71ste7s

antes mesmo (le a. pa.itição final (conjunto de todos os c/usfers existentes)
estai completamente formada. Uma fotnia df' contornam f'sse probletna é

inipleinentar o algolitmo com a apresentação dos objetos eni duas fases. Na
piinieiia fase, apenas objetos (lue foimenl novos c/tzsfer.s sã.o aproveitados.
Nuintt segunda fase, os objet.os (lue ainda não foram atribuídos a. nenlnliii
c/usfer são processados. O algoritmo em duas fases é assim consentido:

1. 0rdí'nai os objet.os da massa de dados pala apresentação ao algoiitmo.

2. Criar uin c/usle7 inicial, cujo elemento unitário é o primeiro objeto da
massa de dados.

3. Fase l Para cada objeto restante

(a) .4-piesentá-lo ao conjunto cle c/usfers existente

lb) Se a dista.ncia ao c/?lsle7 dais próximo desse objeto for lnaioi blue
o liiniai O, criam un] novo cZtzsfer contendo apenas esse objet.o.

(c) Caso coi)trário, armazenar o objeto pala utilização na Fase 2.

4. Fase 2 Pala. cada objeto que ainda não foi adicionado a nenhum
cttisten
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ja) .Apresenta-lo novamente ao conjunto de c/?lsters exist.ente

(b) .Adicional esse objeto ao cluster dais próximo.

.\inda. há grl\nde (dependência da oidcni em que os objctos são apteseti
t.nãos, ])em colho da escolha do \ a.loi pata o limiar O.

Utilização de l)ois Limiares de Semelhança

A escolha do lintial O é ao nlesnlo tempo decisix;a e difícil. .A escolha (le \alo-
ies intuito grandes ou muito pecluenos para esse limiar !)ode levar à foiitlação
rle (onglonletados (lue não façam sentido algum no contexto dos objetos con-
sl(l(-ta.(los.

Unte iiianeiia de lidei com esse pior)lema é definir dois limiares dist.intos,
eilt.ie os (leais se forma unia legião em que não é possíx:el afirmei se um
objeto pertence ou não a um c/uste7'.

Sejam os dois limiares Oi e O2, tais (lue Oi < O2. Se a dist.anciã enfie o
objet.o e o c/usfer mais ])róximo for menor que Oi, esse objeto é adicionado ao
c/usfez-. Se essa distância fot maior que C)2, cert.amante bata-se de unl outro
c/tzsíer, (lue ent.ão é caiado e composto inicialmente apenas desse objeto.

Se a distância for inteiinediária entre os dois lilniales, nada é feito com o
ol)jeto. Ca(ta. objeto pode sei apresentado ao algoiitmo eiu diversas itetações.
A cada itelação, é cria.do uin novo cluster, ao (dual é adicionado o piimeiio
objeto da. lista de elenient.os ainda não adicionados a c/?lsfer a.lgltm. Dessa.
coima, é garantido que todos os objetos tenham sido atribuídos a algtlin
c/?lsler na pait.ição final dos (lados.

Refinamentos

Conto os algoiit.dos seqüenciais são sensíveis à ordem em que são apiesc-n-
ta(los os elementos a serem) classificados, muitas vezes são feitos ajustes na
(lisa.libilição final dos elementos. Esses ajustes conipieendeill:

e Fusão de conglomerados ao final do processo de c/usferítlg, se dois
coiiglonic'lados situarem-se a. uma distância rnenoi que o lilniai O, esses
conglonieiados são fundidos em uin só.

8 Realocação de objetos -- se a distância de um objeto a un] outi'o cluster
é menor (lue a distância desse objeto ao plópiio c/?zste7 ao qual peiten(e,
esse objeto é iealocado ao c/uster mais próximo.
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Esses procedimentos de refinar a dist.iibuição final podeitl sel feitos sepa-
ladanieiit.e oii de forma. combinada. Normalmente, primeiro se faz a fusão (le
conglomerados pala- ent.ão ser realizada a realocação de objetos.

3.6.2 Algoritmos Hierárquicos
Colisideie-se o segltilit.e:

e Seja lida partição .ft da massa de (lados, ('oniposta de X: congloniera
elos, subconjuntos dessa. massa de da(los. Saia.in 4 esses subconjiintos
Assim, PA. = {c}, l $ í $ k}.

e Se.]a /z iiliia. ottt.ia paitiçao, coiit.ando / coiiglot)ieilt(los, com / > À:.

a - {4, l $ .í $ z}.

e Se ]{, 1 < á < A: tal que (] C: cl;,V.J, l < .j < Z então diz-se (lue a
partição P/ é aninhada à partição / k.

Os }llgoiitnlos hieiár(ltticos baseiam-se na construção iterati\:a de paiti-
ções aninhadas. São realizados até (n -- 1) passos, onde 1? é o iiúineio de
objetos existentes na lnâssR de dados. As paitições de passos adjacentes são
tais (lue uma. é aninhada à. ouvia e a partição aninhada possui exataniente
uni congloiiicrado (siibconjunto da massa de dados) a menos que a outra
partição.

Existem (luas classes de algoiitilios hierái(luicos: os aglonierativos e os
divisivos. Nos algoritnios aglomeiativos, a partição existente após uni dado
passo do algoiitnio é aninhada à partição originada caIU o passo seguinte
Nos algoritinos (tivisivos ocone o inverso: a pa-rtição resultante a.pós mini

(leterininado passo é aninhada à partição originada ('on] o passo anterior.
.Assim, nos algoiittnos llieráiquicos aglonietatixos, o processo (le c/usfe

rá7zg é iniciado c'om uma partição contendo 11. conglomerados, subconjulit.os
unitários (la. massa de dados. Após o primeiro passo, a partição é conipost.a.
(le i? -- l coitglomerados, onde dois dos congloitieiados da partição inicial
foiaiil tuiidos eiii mini único conglomerado de dois element.os.

Esse processo se repete, com a tmião de dois conglomerados de uma pai-
t.ição a cada passo do a.lgo]itino. Após o número ttiáximo de /]. pi\sãos. tem-se
ilnia l)aitição com um único conglomerado de objetos, iepiesent.ando t.o(los
os ob.fetos cla massa de dados.

Se a cada passo, os dois conglonieiados uiiiíicados sã.o os mais seilie-
lliantes, de acordo com algum critério estabelecido, pode-se entendem que os
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conglonterados di\ paitiçã.o iepiesentani cZusie7s de dados. A cada. passo. a
iiiassa de dados é dividida ein c/ttsfe7.s contem(lo ilha quant.idade iiiaiot oil
igital de elementos.

Nos algoritinos di\:isivos, o processo é inx-eiso: inicialmente há iinia par-
t.ição ('oiit.en(lo um único conglomerado. Após o piinieiro passo. esse conglo-
lllciado é dividido em dois. Nos passos seguintes, llni dos conglomerados é
(dividido eln outros dois.

De foinia semelhante, pala que se obtenham c/?isfers de dados, a di\-isã.o
de uni conglomerado em (bois, nos algoiitmos divisivos, é feita de lllo(lo (lue ns
dois congloineiados gelados sejam o mais semelhante possível um do out.io.

Os algoritmos aglomerativos toinaiani-se os dais utilizados em aplicações
prá.ticas: l)arte desse fenõmelio se deve ao fato de que são coinputacional-
mente menos colTiplexos que os algoiitmos divisivos.

Algoritmos Hierárquicos Aglomerativos

Seja. Fí, l $ á 5; n., cada uni dos rl. objet.os da massa de dados. O algoritnio
liieiát(luico aglomerativo consist.e em:

l Clial uma partição inicial contendo n cJ?lsfers cl', l $ í $ n
.:'r -li;} .

c01]1

2 .A cada passo, considerar a partição .f\;, com k c/usters do passo anterior

(a) Compalal a distância dos A clusters entre si.

jb) Unir os dois cl?zsfe7s cf e c4, l $ {, .j $ k tais que a distância entre
eles saia a. inenoi das distâncias enfie os diversos c/?isfe7s. Têm-se
a«i«- (k -- 1) cl«t,e-s.

Uma das malleiras de se implemente.i esse algoritmo é lttilizando-se de
tina iiiatiiz denominada matriz de dissimilaiida(te (sem perda cle generali-
dade, foi utilizada a. distância como i-métrica de seme]]iança). inicialmente,
a matriz tem dimensões /l, x n. Cada elemento aii da matriz contém o valor
da dist.anciã entre os elementos IEi e IEj, com 1 < í,J < X;. A matriz é, pot
const.ruça.o, siméf.liça e tem a diagonal principal zeiada.

Localiza-se a célula da nlatliz de menor valor. Os índices (la célula de
nlenoi x.alol indicam (duais são os elementos dais sem( Ihantes entre si. Esses
eleiiientos, juntos, formação uin novo cluster. .A matriz é iediiiiensiona(la.
tomando-se unia matriz (rz -- 1) x (n 1), contendo as distâncias origina.is,

46



cxceto as distâncias envolvendo os elementos unidos em uln único c/?isic?.. E
(alctila(ta a. dista.ncia. ent.ie esses c/ü.slers e os mentais elementos Tenta.ilescen-

tes. Esses passos são repetidos até que se t.unha ilha niat.iiz cona }\s nlesn)as
(lintpilsões (lo número de c/?l.síe7s (l('se.lado (vi(lo Senão 3.7).

Pt\.t.t hns de ilustiaçao, se.la a. int\triz (le (lista.nelas .A/, iepiesent.ando o
r'stt\do (lo algoiitino hierát(ltiico aglonleiat.ivo num passo qital(ltler, cont( ndo
b cLltsteis.

0 0.8 1.3 5.6 3.9
0.8 0 1.9 3 1.4
1.3 1.9 0 0.6 1.7
5.6 3 0.6 0 6.3
3.9 1.4 1.7 6.3 o

.\t.invés da. coinpaiação dos valores da mat.iiz .A/, conclui-se (lue os clu.soez.s

3 e 4 são os dais semelhantes ent.re si. Supondo (lue est.eja sendo utilizada. a
ligação simples (vede Seção 3.5.2), é possível construir a matriz de distância.s
/A/', (to passo segltinte:

()

0.8
1.3
3.9

o.8
0

1.9
1.4

A/'-

Ligação Simples e Ligação Completa

Cotilo pode ser ousei"t'ado, (lutando o método da. ligação simples é utilizado.
é possível const.niir a matriz de distancias de um passo apenas utiliza.ndo a
iliatiiz do pa.sso anterior. Isso também é possível (quando se utiliza a. ligação
coniplet.a. Isso acoite poi(ltie só interessa a menor (ou niaioi) distância entre
os objetos (los congloliierados e essa informação fica registlada na tnatiiz (lo
passo anterior.

Os métodos d(, ligação sintples e ligação completa pala. sc calcttlai a dis-
t.anciã entre conglonleiados de objetos são bastante tttlilizados eiii algoiitiilos
hierá.iquicos.

Uma conseqüência imediata da ligação simples é que, quando um objeto é
adicionado a um conglomerado, a. distância enfie esse coiiglonterado e os de-
iiiais elementos (linlintiiiá oii peida.neceiá a. mesma. Isso implica (late grandes
coiiglonierados ten(leni a ciescei e a. sei unifica\dos, en(quanto ol)jetos isolados
assim permanecerão até as últimas it.eiações do procedimento.
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Um fetiõnlpno (lhe contribuiu bastante pa.ia a populatizaçã.o desse método
de ligação simples é o compoitaliiento do algoiittno pala casos ein (]tie lia.]a.
clistãiicias nittito sintilaies na massa de dados. Se, num da.do inotliento, ocor-
ieni (listâilcias niuit.o próximas umas (ias out.ias. sela. natura.l (late os ol).fetos
sejam unificados em se(liiência, o que rc'alment.e é espeta.(lo niiili agiupa-
iiient.o. alas, se qttalqtiei outro método for ligado, isso não necessária.dente
i i':i ocorrer.

No caso da. ligaçã.o completa, ocoiie o inverso: sempre que uni objeto é
adicionado a unl conglonleiado, sua distância a.os clen)ais objetos sela maior
ou igual à original. Isso quem dizei (lue quanto mais um coitglomelado ciescei,
]nenoi a tendência de ele se unir aos demais conglomerados. O coniporta-
iltento observado é (ltie os objetos se juntem primeiro em pe(luenos congloine-
iados e só então os conglomerados são concatenados. Isso é particularment.e
útil (ltiando se deseja a simples divisão de da.dos p]n conglonieiados, en] vez
da bitsca poi clusters naturais.

.Alguns efeitos colaterais dessas abordagens:

e objetos inteimediáiios entre congloiiiei'idos natui'ais po(hein fazê-]os se
unir em conglomerados antes do momento devido, principalmente no
caso da ligação simples; e

e se os (lados constituía'em coiigloinet'idos de tamanhos inuit.o distint.os,
a ligação contposta pode unir os congloineiados pe(lttenos t\iates (te os
grandes est.aiein completos.

Dendrograma

Os passos de tiiiificação de c/&sters podem sei representados graficamente ein
uma estiuttira denomina.da den(hogiama.

O dendiogiama é um cliagrailla em foiina de árvore, bastante familiar
aos taxonoinistas. Essa estiutula indica quais os c/usfers unificados ein cada.
passo e qual a distância em que essa unificação se deu. .A forma geral de um
deiidiogianla é }tpieselitacla cona unia raiz ao topo e tinta escala (le distâncias
indicando em (lue nível dois conglonieiados tornam-se um só. A Figura 3.4
exemplifica o agrupantento sucessivo dos ol)jetos .4, B, C, D, E e F

.As dist.àncias di, d2, d3, da e dS representam os níveis de distância eni (ltie
os agrupamentos foiani formados. Essa estiutuia também pode ser utilizada
pala indicam qual a partição resultante do processo de c/usleri7zg, peiniitindo
que seja pata-nietiizado o nível cle distância entre os c/usle7s ou o número de
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Distâncias

Figttia
ol)jetos

Dendiogranla iepiesenta.ndo o processo de c/usferi7zg de alguns

cZu.sters. Dependendo do nível de agrupamento e da quantidade de conglo-
ineiaclos desejada, pode-se t.omar uin det.eilninado valor pala se estabelecem
(dual partição iepiesenta o resultado do processamento dos conglomerados.
Por exemplo, se tomarmos como base um valor entre d3 e d4 na. figura acima,
Itaverá a presença (le três conglomerados: {A, Bj}, {C, D, E} e {F}.

3.6.3 Algoritmos de Otimização
Outra faiiiília de algoiitmos l)estante pes(guisada. sc baseia iia otiniização de
alguma tnétiica que avalie a (dualidade da partiçã.o gelada. .À massa cle dados
iloitilalnlente é distribilída em conglomerados fot tnando unia partição inicial.
.Após essa fase, são feitos rearranjos de foinia tl iliiliimizai algttnia medida de
Frio de alocação de objetos.

.A n]ot.ovação paga esse t.ipo de algo]itmo está no fato de (lue liá ii]i] glêlll(le
núnieio de coiiibinações possíveis pala a iealizaçã.o da tarefa de dividir uni
con.junto de lz. objetos elii X; conglomerados. Cada combinação possível iesult.a
iluiiia (leteiiiiinada partição de dados distinta. Como \ isto anteiionilente, as
diversas t.écnicas de clusteiing objeti\-am fazei esse agiupaliiento de foinia
(lue objetos de um mesmo coiigloinerado sejam semelhant.es enfie si e (lue
ol)jetos de cottglonieiados distintos sejam nICHos semelllantes uns coiii os
outi'os.
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Pala niapeai esse objetivo, dada uma. part.ição de dados qualquer, pode'-
se (definir cima medida de eito entre a. distribuição dos /l. objetos e a coima
como c'les foiain paiticionados. Esse erro. (le alguma forma, (leve tepipsetlt.al
n senielhai[ça ei[t.ie objetos de un] niesn]o c/mister. .Assim, mini eito peq]ieno
indica (late objetos (ip um iiipsnlo cJ71ster são senlelhant.es.

Seja a pait.ição P,(l?, X:) de /} objetos em k congloineiados. O eito asso-
ciado a essa pai'tição sel'á expi'esmo por c'l/).(n, c)l. A ideia intuir.i\-a é fazei'
('olll (jtle se toiiie EI l)al'tição .f) (lue posstla. o lllellol' valor' (le el'l'o possl\rel.
Essa partição seta considera(la ót.mia c , pois.auto, iepiesc'fita o }tgitipanient.o
(le ob.fetos dose.lado.

Coiiiparai o valor (la medida de oiro f l)aia cada ilnia das partições pos-
síveis é iinpiat.icável, niesilio coiii a utilização (le alto podem computacional.
1.;1n dos algoritmos de otimização n)ais difundidos é o algoiitnio de k-centros.
Esse algoritilio consiste em uma técnica de aproximação do procedimento de
se coiilpai'ai' as liledidas de el'l'o c possí\reis. Isso é feito ati'avós da. definição
(le iuiia vizinhança de paitições para- cada part.ição exist.ente

Tomando-se uma partição inicial, é feita uma busca, iia. vizinhança. de
pa-itições. poi a(luela. cuja. medida de elmo c soja mínima. Essa partição
é escolhida pala uma nova iteiação na busca da partição de erro mínimo.
Segue-se esse piocedimeiito até (lue o eito de cada uma das pattiçõcs (la
vizinhança seja niaioi que o crio da partição attial. .Assim, é estabelecido tlnl
critério dp parada e i(lentificada. cima paio,ição ótinia, iliesmo (1lie a ot.imização
eventtialinente seja.local.

]t'-Centros

Sejam /} objet.os, caiacteiizados poi un] vetou de lli. dimellsõ('s. Uni ol)jt'to
é repi'csentado poi' unl vetou' ]Ei C ]Rm. Assim, o ç'alot' rii i'efei'e-se à cai'acte-

lística .j medida no objeto á, com l $ i $ /1 e l $ J $ 11}.

t'nia pa-ltição P(n,k) da massa de dados e(lttivale ?\ dividir to(los os n.
elementos em Ã: subconjuntos disjuntor. Assim, a pait.ição é ta.l que mda
um de setas n. objetos seja alocado em liiii único conglomerado enfie os Ã-
pOSSINrelS.

S(ja b/ C IR'" o objeto ieptesentat.ivo do cZ?l.éter c/. l $ / $ k. .Assim, a.

variável bij é a medida repiesentati't'a. da característica j, para o cluster cr.
Se.ja ainda tl o núnielo de elementos do c/uster cl. Seja d(#í, ci) a. n)edida de
distancia entre o objeto representado pelo vetor Zi e objet.o iepiesentati\;o
do cluster ci.
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L'ilha l)ossíx-el nip(lida dc. Pêlo para. essa partição é }l soma das (lisa.âlicias
t'iiti'(' os ('leiil(-lhos ( os selas i'( SPC'ct.ix:os c/uster.s :lo (lttFt(li'a(lo:

IP(«. k)j - >1: (d(z:, '.(;)))' (3.11)
í-l

./(;l é . c/?t.:íer ao qual pertence o objet.o /
O algoiit.nto consist.e nos seguint.es passos:

l E }tssttnlida iinii\ configuração inicial Eo(n, Ã:). Essa cotifigttiação inicia\l
pode sel d('unida t.cinto aleatoriamente colho através de algum critério
simples. Esse critério pode ser, por exemplo, a divisão dos ob.fetos eni
conglomerados dc tamanhos semelhantes foiniados pela ordenação des-
ses ol).iet.os dc }tcol do com os valores de luzia detcinlint\da. ci\iacteiística.
São calculados os ol).fetos iepresent.at.avos de cttdt\ c/7/.sfer. C:al(tala-se
então, o .iro fino(n, k)j (la partição no(ll. A:).

2. Pllra o primeiro objeto da massa. (le (lados (ã = 1), é calcttlacla a di-
ferença no (]no causada pelo temanejo desse ptinleilo ob.feto de spu
conglontetado original c/(í), í = 1, pala cada uni dos k l congloiiie-
rados restantes.

A diferença iio oiro, causada pela tiansfeiência do objeto í do conglo.
melado c/(í) pala c/, l 5; / $ k, é expressa. por: Ac - 1ld!:l:ÇIE --
!L(!):Hi?lf:;{(!)E-. Se o valor mínimo de .Âs, considerando-se todas as cona

l)iiiêlções c/ # c/(í), foi negativo, então o objeto á (leve ser movi(lo df
c/(i) pala o conglomc.lado c'/ (lue fa.z Af ser nlíniino.

3. Os ol).let.os representativos dos dois conglomerados são tecalctttla(tos e o
valor do Crio f é corrigido pala a nova. partição P(n.: Ã;).

4. O passo 2 é repetido pala todos os demais objetos, í # l

5. Sp não tiver havido inox iinento algulil desde a últiiiia iteiação pot todos
os objetos, o algoiitnio deve poial, tendo sido ciicoiitlado uni niíninio
loc:al. Do contrário, unia. no\.,a iteração entre todos os elelneutos é
iniciada,\orando-se a.o passo 2
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3.7 Número de C'/wsters

\luitos mét.odes de agitipaln( nt.o nã.o levam ein considciação o l)iol)lema (lc
(lct.Oliliinação (lo núiiicio de coliglonieiados cxist.eiit.es na liii\ssa dc (lindos. .Ao
('ollt iáilo. ii('ases illétodos iliii espe(:ialista (levpia. iii(licllt a /)lzo?'z o ilulilelo
(l(- (.oiiglotnptt\(los (l(.seilldos.

Pot outro la(lo. liá diversos trê\balllos de pes(ltiiszl disponí\-eis na litelat.uia.
j181 j101 1201 j211 (late investigam o temia de det.einiinação do núncio (le
c/?z.$iels natinais exist.ent.es ein uin con.jiinto de dados.

Nluitas (lesmas pes(lltisas lidam com pi-ol)lemas de otinlização. Dada iiliia
massa de dados, diversas iteiações do algoiitnio de agrupa.nicnto sã.o iel\ll-
za(las na tc'ntat.iva (le niininiizar alguma ine(lida de elmo at.ra\:és da variação
dos iil'InÍCios (le cZu.ste7s iit.ilizados para execução do algoiit.silo.

Há, ent.ietant.o, uma t.étnica siiiiples, baseada eni a.lgoiit.lhos se(Jtioilcia.is,
l)aia a det.erliiinaçao do núnielo ótinlo de cotigloineia.dos a. seionl coiisideta-
(los. Para esse tipo de algoritnlo, uni dos paiànietlos coiisideiados é o liniiat
de semelhança. cnt.ie os conglonieia(los. O núni( ro de conglonicia(los ol)ti-
(los no processo de c/?lsíeri71.ry é função do limiar dc senielha.liça iltilizado. .A
técnica consiste ( m:

1. Simulam diversos 't,aloies pala o liiniai de semelhança e ptocessai o
algoiitilio se(líiencial unia vez pala ca(la. valor de limiar simula(lo.

2 .\ ci\da simulação, é dcternlinado o núillero de conglonieia(los folnla(los

3. O lnlmeio (le congloitieiados (lue mais foi repetido, ao longo das direi
slls simulações, é escolhido como o número ót.imo de c/?zsíels.

Esta t.étnica foi explorada no contexto deste tias)alllo

3.8 Reconhecimento do Modo de Operação
No 1)io(osso (le ieconheciniento de pa(iões, há dois elementos f\indaniontí\is
[)aia a lcalização da ])medição de ociosidade ])roposta. neste tlaba]ho. O pii-
iiieiro deles é o objeto não classificado que tepiescnta a utilização recente de
ilm decurso, no momento da ie(luisição de uso de unia (let.el mina(la máquina.
O segundo é o con.luiit.o de compoitanientos piototípicos dessa iná(latina, (de-
finidos pelo ob.aptos iepiesentativos dos coitgloiiieiados da partição de (la(los
gera(la pelo c/üslí31á71g.
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.A feriainenta de conipaiação entre os ob.fetos não classificados c os com
l)ortaillentos piototíl)ecos exist.eiit.c's é aptpsPnt.a(la nossa sega.o.

3.8.1 Identificação de Protótipos
Se.ia }l existência de A: eleincntos piotot,ípicos /? € R.'". 1 < / < X:, if'PiP-
selltail(lo a ili isbn. (le (la(los obt.l(la. tl p:titil (lo iitoilitoiailieiit.o liist.oii('o (lit

utilização de mini iecuiso conlputacioiial. Assim, ;zi:: {/í.J c IR, l < .J < 1?1}.
(12iialido iim objeto i :: {J:j, l < .j < lli}, não classihcado, é apresenta.do

âo algoritnio de rec:onhecnnento de padioes, ele é coinpa.lado aos Ã: elenicntos
plototípicos. Como mencionado, esses ob.fetos estão incompletos: algumas
([e suas dimensões são descon]lecidas. .Assim, ]q < nl tal (late os \dores
;r.j. q < J $ zli., são desconhecidos. Eles iepiesentarani o compoitaniento
fut.uro d( utilização do recurso.

S(:la. o objet.o =' :: {r.Í, 1 < J < q} tal (lue :rj :: :i:.j.l < J < q. Esse
objeto contém as dinl('nsões conheci(las de =. São construídos ob.fetos ;Zi' =
{/&3', l $ .j $ q}, tais qite ll;' :: /l;, l .$ J $ q, correspondentes aos elementos
piototípicos fraciotiados no ])onto q.

E cleteiiiiinado o eleiiiento prototípico p, flacionado, tal (lue a clist.anciã
(/(7 . P.') saia. iiiínima. Assim /Z'' é o elemento prototípico reconhecido.

.\ssunlindo (late o compoitanient.o de l é seiiielhant.e ao de /l.p: as diineil-
sões dcscoiiliecidas de = podem sei infeiidtls (le modo (late ;rj ;: llT. q < J $ /?i..

O ol)jeto ) fica, ent.ão, coinpletalnente caracterizado:

l $ .j $ q (conhecidas)

q < .j 5; 17i (infêridas)
(3.12)

3.8.2 Requisições do InteGrade
.Xs requisições de recursos por parte do softxvale gerenciador da grade têm poi
objetivo a. utilização da capacidade ociosa do recurso na execução de alguma
t.arara da. grade. Pala que a resposta (quanto à disponibilidade ])essa ser
enviada à grade. é ilecessá.rio (ltie o algoritnio de predição de coinpoit.aiiiento
iPcel)a, como paiàinetros da solicitação, o nível iliíninio de (disponibilidade
clcse.jaula. e o tempo durante o qual os lecuisos serão destinados à grade

assim, a predição de compoitanlento fütuio t:leve ser feita pala uni pe-
ríodo de tempo especificado e clex;e ser l)aseada em uin nível niíninio de
disponibilidade (lue atenda à quantidade de recurso demandada.
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Etii t.crnios do algoiit.tifo de predição, deseja-se inferir o coiilpoit.aiiiento
ílo ol).loto não classificado f (liilante ilni int.eivado de t.onipo p(luival( cite a h
(liniensõcs desse ob.loto. E l)arâii)etio ainda, o níx-el nlíninio de disponil)ili-
dade dose.inda â.

L'tilizan(lo o ploc'osso dc'sct it.o iia seção antciioi, é l)ossível x-ei-ifici\i SP ns
va.loi('s infeii(los :rj :: /í;, para o int.elvalo futtuo lç. q + hl. a.teia(loin ao iiíx.el
iiiinjiiio de clispoiiil)ilt(la(le(l(.se.la(la.

Há (Ittas opçocs pala a resposta do algoitinio dc pie(lição (le ociosidade:

e sim. a niá(ltüna ilá aptesent.ai ociosida(te sufic'iene.e pala o nível niíninio
(le (lispoiiibilidade desejada, durante o intervalo (le tempo ie(lupiido: Oll

e irão. os lectllsos não est.arã.o ociosos, dados os parânletios desolados

3.9 Interpretação de Resultados
.À interpreta.çao (los resultados e o estai)elecinleilto de medidas de ax-aliaça.o
de desempenho sã.o as últimas etapas da análise de conglolneia(los. .Alguns
recursos comuntente utilizados nr'ssa fase são:

e pat'ticipa.ção de um analista. especialista na ái'ea. (le pesquisa em (lue
ocorre a. aplicação da. análise de conglomerados; e

© roleta de dados est.atísticos sobre ca(la. coiiglonieiado existente na pa-i
tição final dos objetos.

O (litc (leve, entretanto, ser considerado de folnia piiolitália. na int.er-
l)ietaçãu dos i-estilta(los é (lue a avaliação de dc:sempenho da aplicação (Itts
t.éctlicas de c/u.sfezÍ?zg deve leflet.ir uma conlpaiação ( nele os if'sttltados ol»
tidos e os ob.Íetivos propostos. Os testes cle validação realiza(los de\-eni sei
l)asma(tos en) algum ol)jetivo mensurável pievianient.e estabele( ido.

No 1iiteGiade, como o objetivo da análise de conglonletados é iealizai
infnêiicia de colnpoit-cimento de uso dos iecuisos, unia medida intuitiva. e
l)ast.ante repi'esentativa deste objetivo é o índice de ac:oitos nas inferências
realizadas. Em última. instância, o algotitmo deverá. iespondei "sim" Oll "não'
a tinir te(luisição da grade. Àledir quão eficientes foialit as respostas da(las
pelo algoritliio é, portanto, unia uiét.fica de desempenho bastant.e ade(latada.
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Essa medida é a[iáloga à i[iedida de (quão precisa. foi a atiibttição de u]i]
objeto a um c/?lsíer 1221. Calculei uin índice de acertos lias inferências re-
alizadas, ptltretant.o, est.al)ele unia medida dais expressiva do (lesenlpeilho
ill)I'es('fita(lo: ('oi)si(l(.tan(lo ob.let.l\ro (le l)i'edição (le ociosa(lado

3.9.1 Matriz de Disponibilidade
O ín(licc d(' aceit.os (lo algoiitmo (le ptodição iiif.de (letal o pplcpiitila.l de

vezes eii) (lue t\ resposta dada pelo algorltnio coirespon(leu a iealida.de. Esse
ín(vice (le act-idos s(l po(le ser medi(lo :\pós passado. c conheci(lo. o intcix;alo
(le t.einpo oin (late a o(iosidade (lo reciiiso foi infet-ida.

O ín(lide de acentos pode sei coinputado paitt cada conjunt.o de paiâi)iet.ios
l)assados lias re(luislções da grade:

e intervalo de tetlipo en] (lue a ociosidade é infctida.; f

e nível niíninlo dc dis])oiiibilidt\.de dose.la(lt\

Dessa foi-lna, pode sei construída. uma niat.riz de índices de aceitou tal
(late:

1. Cada coluna contéill os índices de aceitou observa(tos pala uin deter
ntinado intervalo de tempo utilizado como parânietio; o

2. Cada linha contém os índices de a.coitos obscivados pau\ uni (leteiiiii
nado nível dp disponibilidade

Essa estrutura é denominada, neste t.labalho, "matriz dp (lisponibilida(le''
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Clapítulo 4

Ensaios

Folanl realizados algtms ensaios para avaliam o uso de análise de conglome-
rados lio processo de identificação de ])adiões de liso de rectlisos contpttt.ac-
ionais. Qs ensaios foiani construídos de fottiia a i( pioduzii a iit.ilização de
iim pior( sso de c/usterÍ7}g no cona.exmo do InteGiade. Paul tant.o, foiani uti-
lizadas a.lgunias iná(luinas da rede IN'IE (rede de coniputadoles existente no
IXIE-USP)

Tomam(in a ol)salvação de utilização hístóiica. dos iecuisos dessas iliá-
(lttiiias. foiatil identificados, pelo processo (le clusle7jng, os conipoit,anientos
l)tototípicos exist.entes. Esses comportamentos serviram de enteada. para o
algoiitmo de reconhecimento de padrões implementado. Com esse algoiitmo,
foi processada a predição cle ociosidade pala um conjunto de comportamentos
inicialmente não slibnietidos ao processo de c/tlsfe7á7zg.

Neste capítulo, os ensaios são descritos detalhadamente e é dis(utida. a
fotnia utilizada pala validar a capacidade de predição da solução proposta.

4.1 Massa de Dados
Quatro má(quinas da rede IÀ-IE foraili nionitoiadas, pot apioximadanlente
dois anos, (lttant.o ao seu contportanlento eni relação à utilização de lecuisos
conlputttcionais. Com esse nionitoi'anleitto, foi possí'Irei consta'uir unia massa
de (la(los cona.t'nulo as infolint\ções de utilização liistótica desses iecuisos.
Essa massa de da(los foi sttbntet.ida ao processo de c/?lslerá71.g. resiiltaii(lo ein
sua pari.ição ein conglonieiados de objetos senlelliant.es.
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4.1.1 Máquinas
.Xs má(litiiias ut.ilizadas pala fins de iepiodução do processo de ie(onheci-
it)puto de pl\piões (lo InteGiade roíam (lllatlo: X;a.711.a.. 071.colo. g.s(/ e /í7/.gc07/z7).

Ca(lit tinIR (dessas má(latinas tem aplicação p pf lfil de utilização (listint.os ilnia
(leis ottttas.

e X;al/ ü má(liiiiia (le uso geral, bastante ut.ilizl\da pelos usttáiios da ocde
LAJE. Essa nlá(ltüna atende a diversos X-ler?l?.aria/s. \piesenta. conlpoi-
tanicnto base.ante x-alia.vel com relação ao uso dos recursos coniputaci-
oiia.is.

© oricolo niá(latina pessoal de uin dos ustiáiios (la fede IX.IE. Esse t.il)o
de lná(latina t.cni base.ant.e potencial de utilização por parte (la giê\(le
oportunista. Ppi t.ente a uni usuáiio específico, com poucos acessos ie-
inotos. Possui alguns picos de utilização e iltomentos de giaii(le (lispo-
nibili(lado de recursos, apresentando conipoitaineiito estável eni relação
ao liso de seus iccuisos.

e g.sd má(]ttina utilizada poi iiin gitlpo de ])es(litisa, o Gittpo de Siste-
liias Dist.iil)iiídos 1231. Esse gittpo é coitiposto por nÍtiDos de gi-a(Itiaçao,
de p(5s-graduação e de ptofessoi'es (lue ut.ílizaiii a ii)á(ltiina no (lesem'ol-
vinient.o (le seios projetos. Além disso, esta ináqttina. é ilt.ilizada ('oiiio
servidor de páginas \Veb do gittpo e como est.ação de t.lal)i\lho cle uin
(los professores. Tal qual a máquina X;arlla., aptesent.a conlpoit.anient.o
basttuite variável em i-ilação à utilização dos rccuisos computacionais.

e /{n..qc07n.p má(quina utilizada poi a.lunos de graduação e pós-gradu?lção
elivol\:idos coiii pes(lttis:\s nn lingüística coiiiputacional. .A ut.ilização
(los recursos desta niá(quina é ielativanlente uniforme, semelhante à
apresent.ada pela niáqttina ozzcoto, apresentando, pol outro lado: picos
de iitilização bem mais longos, liina. \ez (late ns aplícttções de lingíiística
colnput.acional são ilorniaincnte grandes coilstiniidoias de iccuisos.

4.1.2 Recursos

Foi nionitoiada a utilização de recursos (CPU, niemótia física, s?l'ap e dis('o
iígi(lo) (dessas iitá(litin?ts poi liiil longo peiío(lo de tempo. enfie os anos (le
2003 e 2005. .X colega de dados foi realizada com a nianutelição de uill serviço
agpn(la(lo eili cada liiiia dessas má(]tiinas. Esse serviço eia execiita(lo ])o] liin
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Tabela 4.1: Período da colete dos dados utilizados na realização dos ensaios

A/r(i.qu.i.It.a.

A:(r.77i(z

[) l}.c(} t. o

gsd
ll- l\- ycoltt. l)

CPU
.Jltii..,'05 n Ottt..,'05
Nlai./05 ?\. Nov,''05
Jan/05 a Ottt,,'05
.Jan/05 a Ju]/'05

A4eTll.(5?«ia. físi.cü

.\go,'03 a Fev.,'04
N.lai.'05 ?l Nov 03

.Jan, 05 a Out.,[)3
,mail/'05 a .Jtt1.,'05

a-i(luivo com coinan(tos do sisteJna operacional eni lote. Esses coiiiandos
iiie(leiii a utllizaça.o coiient.e (le cada recurso.

Os ensaios realizados fizeiain liso clo inonitoraniento da utilização (te ca-
pacidade (le ptocessainento (CPU) e cle menióiia física. O período de colete
de dados consicleiado para- cada. uma. das máquinas é nlostiado na. Tabela
4.1

4.2 Metodologia
Na Seção 3.1, foi descrito o processo de reconhecimento de pacliões, através
do liso da análise (le collgloineia(tos. Foi \;isto (lue as enfiadas desse processo
sao

e massa (le dados comi inonitoranlento liist(1)fico; e

e uni objeto não classificado, I'epiesentaiido a obseivt\ção do conipott,a.
mento comente

X saída é o modo cle operação inferido (compoitaniento piotot.ípico), com
o coiiipottalnPnto esperado pala a utilização dos iecuisos computacionais
inull futiii-o pióxinio.

4.2.1 Descrição Geral
Os ensaios realizados consistetii, basicament.e. em reproduzir dix-eiras vezes o
processo de reconhecimento de padrões pa.ia diversas combinações de paiâ-
nietios (Jue clefineln o c/zistertzz.g. (;oni l)ase nesses ensaios, fotani propostas e
i-ealizadas algumas medidas de deselnpenlio. propiciando a comparação entre
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as divPtsas alternat.ovas exist.ent.es de aplicação (las t.étnicas a(lui descrit.as. .A
lilotodologia utilizada para a realização destes ensaios é (les( fita a segttíi.

Massa de dados
monitoramento

histórico

Divisão da
massa de

dados

Corpo de
testes

Corpo de
treino

Objeto não
classificado
observação
corrente)

Modo de
operação

inferido
Reconhecimento

de padrões

Figttta 4.1: Fluxogtania das infoiniaçõcs trata(las tios ensaios

Os ensaios são realizados para c:\(la itlá(quina separa(tangente. O coili-
pottaniPnto da iiiáquina em análise num ensaio, com relação ao uso de mini

lcclilso es])ecífico (CPU ou nientória física), é iepiesentado poi unl ob.feto
integlailte da illassa de dados inicial. Todos os objetos (lesta massa con-
t.êiii infoinlações sobre o uso de um tipo de decurso durante o interx;alo de
tempo cle 48 110ias. Objetos (lue iepiesentam uso de iecuisos distilltos são
l)iocessados em ensaios distint.os.

Coiifon)le visto anterioilnente, o ob.jetivo do processo de lecoltlie(intento
(le padrões é inferir o compoitanlento da niá(latina num futuro próximo. Os
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piisaios, 1)01 Outro la(lo, sã.o realizados apenas com infoiiilações (late ieprescn-
tam o compoitailleiit.o passado.

Pala (lue o conlport.cimento fut.uio se.ia fabricado aitificialnlente, alguns
(los objetos do conjunto inicial dc (lados são liiantidos (tescoiihccidos (lo al-

golitliio na piinieira fase dos ensltios. Pata (late neiii to(los os nbjet.os SP.tailt
apresentados ao algoiit.silo no passo inicial, a massa. (!e dados utilizadtt iio
ctisaio ó (vivi(lida oill duas partes diqjlititas: corpo (le t.ieíiio í' corpo (IP testes.

4. escollla dos objet.os que conipoião cada iiina dest.?\s paio.es é [eit.a ao
acaso, no piocessanieiito ideiit.ificttdo colho "Divisão (la lilttss?t (le dados'. no
fliixogtai)ia (la Figitra 4.1. Ca(la ol).feto cla massa de da(los é toiiia(lo com
iuiia (leteiniiiitlcla piora.bili(la(le /) pt\ia fazer l)att.e (lo corpo (It- t.estes. Poi
consc(líiência, cada objcto tem prol)aboli(lado d(. (l - p) de fazei parte (lo
(aipo cle tremo.

Nos ensaios iea]izados, foi uti]iza(]o p = 0, 2. Dessa forma, apioxiiila-
(lainent.e 80% dos objetos fazem part.É do corpo de t.reino e o instante dos
objetos compõe o corpo de t.estes.

E inipoitante ressalta.i (lue a. (definição de mini corpo (le treino não caia.c-
t.eiiza o processo colho uln modelo de aprendizado supcivisionado. Colho
citado na. Senão 2.3.2, não há. presença de objetos pié-classificados. O coi])o
(le treino apenas assume o papel (la massa de dados necessaiia a fotinaçao
dos c/ttsle7s que if'piesent.a.in os modos ])aviões de opera.ção. A.pós o pioccs-
saliiento do corpo (le t.reino, o soft'lvaie já é capaz de realizar :\ inferência de
coiiipoit. ai]] ento fut uio.

.A massa de testes não é utilizada no processo de c/zlsferizl.g. Ela con-
t.éin todos os objetos (lue fotain mantidos desconhecidos no l)iilneiio passo
(los ensaios. Sua funçã.o é fotnecci os objetos não classificados ao algoiit.nio
cle identifi('ação de protótipos, (lue faz parte (la et.apa "Reconhecimento de
Padiõcs" do fltixogii\ma acima.

Em liin ( nsaio, todos os ob.let.os (lo corpo dp testes são siil)iiietidos }\ este
}llgoiitmo. .\ssiiii. a ptediçã.o (le compoitaincnto futllio é feita ein ol)jet.os (late

icpresent.aili, ilt\ tetdade, o conlpoitamPnto no passa(lo. Unia fiação (lesscs
ol).fetos ó nlalitida desconhecida, toinaiido-os ol)jetos Guio compoitalii(.nto a
pait.ii de uni detpiininado ponto possa sci picvisto.

.Assim: pala possibilitam a realização de predição fut.uia, o vetou de. dados
(lue caract.eiiza ca(la objeto do corpo de test.es é di\:adido eln dois, confoillie
indica o palito f (la. Figura 4.2. .\penas a piimtlira. pare do vetou fracionado
é iit.ilizada e o processo de teconhecinlento ocoiie como o pievist.o na. Seção
3.8.1
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Operação atual simulada

100

8
E
a>
E

75

50

25

0 t
Tempo

Figttia 4.2: Ob.let.o do corpo de testes é fracionado em iim pont.o t. e sul)nit't.i(lo
FILia ie(:anil(.ciiiieiit.o de padioes.

O ensaio realizado reproduz o pedido de submissão de iinia tarefa pelo
llit.cGlade e o ponto onde o ob.feto clo corpo de testes é fracionado iepiesenta
o nioiliento (-m (lue esta teqttisição foi feita. .Assim, uni objeto incoliiplct.o é
sttbincti(lo ao algoiitmo de identificação de protótipos. Nestes ensaios, seiil-
pi(' foi tomado o pc'nodo de 24 horas ant.erioies ao ponto t pala caracterizar
esse objeto incoilipleto.

.A resposta do algoiitmo sela o modo t:le operação esperado, ieptesen-
tado pelo comportamento ptotot.ípico definido pot inn conglonieiado. Colho
se tit\ta, poi out.to lado, de unl atado histórico (lue }\penas foi fracionado,
o ('omportaiiiento iiiaiiifestado após a ie(luisição cle liso é (onhecido. Esse
conipoitameitto é confrontado com o coinportanleilto previsto pelo elenicnto
prototípico.

E possíve[ rea]izai unia \:a]idação da inferêllcia rea]iza(]a, coiii o estabe-
leciiliento de índices de acentos e medidas de desempenho pala a pie(lição
realizada.

4.2.2 Testes

Foi visto no Capítulo 2.3.2 que há diversas alternativas pala a iniplenientação
(las técnicas de c/tzsíerá7 g. Eni uni ensaio, no escopo deste tlal)alho, é execu-
tada lida ic'piocução clo processo de reconhecimento cle padrões, utilizancto
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liiiia (oinl)mação específica dos paiãiiiet.ios (lit( definem iinia deteiiiiiiia(li\
?llteinl\ti\-a c.xistente

X Seção 3.9.1 estabelece que seja. desenvolvida uma. estiututa. denominada
iii?ttliz (le (lispoiiil)ilidade. Hax:eiá unia niat.iiz (le dispotiil)ilidade pala ca(la
teste toê\lizado. .A int\triz é (la foinia .D :: {(/ij:l < / < éP, l < ..f < À}.
,\ ó a (liiltcnsão do con.junto (los tempos de (lisponil)ili(lado (late se (Ipso.la

siil)iilot.ci l)anil rali(loção (e.g. 30 iiiilnttos. l hora.. 4 bolas). .Aitalogt\Incute.
ó a (limptlsão do conjiinto cle níveis de disponibili(lado d( iim ieciiiso, (liic

se (leme.ja testar. O nível de disponibilidade coiiesponde ao nível mínimo de
(lispoiiibilida(lc desejada pela. grade pala utilização do iecuiso.

C:ada dii é iull in'llileio leal, 0 < ü/ii < 1, (lue indica o índice de aceites da
piodição de ociosidade ou utilização de uni iecuiso (aquele considera(lo iio
teste) diilante uin detenninado intervalo de tempo, iespeitan(to uni níx:el dc
disponibilidade te(luisitado pelo Int.eGra(le

Nos ensaios ioalizados nest.e trabalho, os tempos de disponibilidade (lide
foiani utiliza(los pala- vali(tar a predição realizada são os elementos (lo con-
.jiinto /\ = {10, 20, 30, 60, 90, 120, 240}, cujos x:aloies estão expressos eiii
iiiiniltos. .Já os níveis de disponibilidade utilizados fotani os elementos do
con.junto O = {0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, [).9}, ('ujos x-a]oies iepie-
SPntanl a fração tot.al dos ieciiisos.

\ssiitl, pala ca(la. test.e é criada uma iilat.iiz de clisponil)ilidade. (le (limen-
sões 9 x7. Poi exemplo, em uln determinado tesa.e o elein( nto cíls tepiesenta
o índice de acertos de predição de ociosidade ou ut.ilização de unl reciiiso,
(durante o intervalo de 90 minutos para um ní\:el de disponibilidade de -10%
da (liiltnt.idade t.oral de ieciirso existent.e na máquina«

.Além da matriz de dispoiiibiiidade, sã.o iesttltados ol)tidos enl ca(la t.este:

e teln])o de execução do processo de cZusferirzg, com o tempo gasto comi
a paitiçao dos da(los e defitnçao do elemento representativo de cada
(/usteT; e

8 l)t'eve (lesa'içao (le ca(la c/zzsfer, ('onl a llifoi'inaçao (l( (lttaittos eleiitc fetos

da massa de dados (corpo de treino) peitcnccni ao c/üster e com a ideli-
t.ificação de seu elenlciit.o representativo. Esse elenlent.o lepiespnt.atix-o
(loscieve o coniportantento piototípico representado pelo c/ttster.

Parâmetros dos Ensaios

Sã.o l)alâniet.tos de um ensaio
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e algoiitnio a. sei PX( cuta(lo, t.ais colho algoiitliio sp(liiPtlcial, }llgoiitttio
Itieiárqtiico aglomera.t.ivo Oll algoritino dos k-centros=

e ieciuso coilsidelê\do: CPU ou mcnióiia. física

e jaiicla d( tetnpo qup dpfilie o t.alliailllo (le uni obj(to e intervalo (if
t(!iilpo ('iiti'e as val'lav('ls (le illll ob.lc't.o: os (llls&tlos i't'illizlt(los ll('ss(
pstu(lo consideiai?\ili tiilitl janela fixa dc -18 hoit\s pata iiiii ol)jpt.o c
5 iiiíntttos de int.ervalo de tempo eiit.ie as iliedi(las replcsent.ad?\s pot
variáveis a(l.jacentest

e at(lttivo contendo as infoinlações do inonitoiament.o histórico l ctllizt\.do

e indica(lor l)ooleano para ident.ificar se o número de c/u.sfe7'.s sela ptc'vi
aillente fornecido ou não;

e núilieio de c/usfers pié-detetminadol

e indica(loi booleaiio pala identificar se as \:a.Fiáveis (lue descievein iiin
ol)jet.o são as iliedidas de utilização pioptiainent.e (lilás oii se sã.o êls
variações das tnftdidasl

© foi nia de se calcular o objeto tepresentati'ç'o cle llm c/?l.sler (ponto médio,
centro médio ou centro mediano);

e inétl'ica ut.ilizada pai'a cálculo (la senlelhaiiça. entre dois objetos (ellcli
(liant\ ou de ?K'lanhattan);

e nléti'ica ilt.ilibada pai'a. o cálculo da distância enfie congloniei'ados (le
ob.fetos (objeto iepiesentativo, ligação simples ou completa., illétodo de
raid); e

e peicc'ritual, aproximado, de objetos da. massa de dados (lue sela consi-
derado pala o corpo de t.est.es: os ensaios realizados utilizam 20% como
o \'aloi pala esse pa-iâiiiet,io.

Esses paiânletros são passados at.tavés de uln arquivo de configuiaçã.o
carregado. no momento de início do ensaio, pelo módulo de software imple-
mentado.
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Tipos de Ensaio

Uni con.jilnt.o de pala.nietios de configuração define um ensaio. Pala (ltie
}is (oilclllsoes sobre o (leseinpí'illto (!p iiiiia (l(,tel tiiinlt(la (.otlfigttiaçao se.laiil

mais plccisas, é possíx-el (lhe se (letelnlnie, ilo al(ltnvo (it. configutt\çao ci-
ta(lo. o iitllnpio (le testes (late dex;f'ili sei realizados coiii o iiiesmo con.)tinto do
l)arânlot.ios. Tais eitsaios po(l( in sn colisideta(las (lo lllf,selo t.ipo.

Scn(lo exe(usados vários ensaios (le mini iiicsnio tipo, é possível (lue se-
.la.iil ttaliza(las iliétricas mais plabotadas pala a avali?tção de ca(la. tipo de
ensaio. Essas iiiétli(-as são l)aseadas ntls iiiedidas obt.idas (las iiiat.iizcs (lo
disponibilidade dc cada ensaio.

Neste estudo, roíam realizadas 100 ensaios de cada t.ipo.

4.2.3 Métricas de Desempenho
.4s iiiétiic'as (le desempenho são necessárias pala. que se possam conlpaiai os
(livclsos métodos utilizados nos ensaios. .À escolha das nlétiicas deve iefietir
os ol)jetivos do processo proposto: nlelhoi-cs indicadores de'b'ent ocoirei em si-
t.ilações eni (lue os resultados dos ensaios dais se aproxnna.iam dos i-exulta(los
espetados.

Índice de Acertos Caixa Branca persas Caixa Preta

O índice de aceit.os é a métrica primária pala avaliação dc' (lesenipeitlio de iiin
algoiitmo. Esse índice é definido no contexto de uin único essa.io e diz respeito
ao peimntual de aceites do algoiitino na pie\isco de ociosidade ou utilização
de lln] reclliso. .A ocioslodade é niedl(la poi uni deterá)irado })eiíodo de
t.eitipo e atendendo a unl nível nlíninio (le dispoilil)ilidade dose.l?lda.

o pei(entili\l de acertos é calculado através da (ontagPin dos elpnientos
ilitoglt\ntes (]o corpo (]c t.estes (llle ti\.eram sni conlpoltz\in('nto cotietaiiiPiite
in&:ii(lo pelo algoiitilio. A iazã.o enfie o núineio destes elementos e o iiújiicio
tot.al (le elementos (lo corpo de testes resulta iio petcent.ital desejado.

.\ (questão iesuine-se, então, em como indicar se um conipoitameiito foi
rortctantentP inferido ou nã.o. Enl caso afiiinativo, consi(leia-se (lue houve
aceito na predição.

Seja um objeto f = {=f, l $ i $ r12l: colei lli dimensões, (ltie faz parte
(lo corpo de testes. ('ada uma dessas dimensões representa a utilização per-
centlial de uin recurso computacional num instante de tempo. Conto visto
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ailteriotineilt.e. ant.es de o ob.feto sei submeti(lo ao piocPsso de ieconlieci-
iilpnto (lo modo de ol)etação, é tomado ao acaso illli ponto q < rll. tal que os
valor(,s :rf. q < f $ zil, são iiiantidos ocultos ao algoiitnio (le leconliecimento
À. dinioiisão (7 icptPsoiit.a o local eiii (lue o ob.feto foi fiacioila(lo.

Dp acoi(lo com a Senão 3.8, ap(1)s o l)rocesst\ment.o deste ol).loto 7: o ?\lgo-

iitino (le recoiiheciilleiit.o infere o coiiipoitaiilcnto fut.tiro. a l)?litii do palito
q, letolllan(lo iilii ottt.to ol)jet.o i7 = {yi, l $ / $ in}. qite é o covil)oit.aiiiPiito
espetado para a iitá.quina em relação à iitilizaçã.o do ieciilso. Esse objet.o i7
é t.al (late:

1 ; i $1 q
(l < i. < llt

Os valores /li, q < / < nz, são ol)tidos a ])aitir do cloinonto piototípico c
tel)ieselita.nl a inferência realizada.

Supondo (lue est.cja sendo considerada a piedlção de conlport.aitl('nt.o pl\ia
iiln inteixalo (le te indo equivalente a H dimensões do vetou (le da(los e (late o
iií\-el (le' disponibilidade des(lja.da. é (5, a iespost.a. do algoiit.ino de\e ser iinia
(las duas opçoes:

e sim, a iná(latina irá apiesent.ai' ociosidade suficiente pata. o nível niíninio
de disponibilidade desejada, dtuante o intervalo de tempo requeri(lo; oil

e não, os recursos nao est.a.tão ociosos, dados os patainét.ros dose.lados

Enl t.einios algébricos, se lJ{,q < í $ (q + h:) t.al (late /l.f + (5 > 1 eiit.ão a

resposta (lo algoiitmo é não. Do conttáiio, se lli + õ $ 1,Vi, q < / $ (q + f.)
então a resposta é sim.

Coiiio o coinpoitanlento leal clo vetou i é conhecido, é possível a\;eiigttai
se de fato a máquina estava ociosa ou não. Se lj{,q < í $ (q + H) tal que
.If + Õ > 1 enf.ão a máquina não tinha iecuisos suficientes para a.tender a.

solicitação. Do contiáiio, se :zi + Õ $ 1,Vi, q < Í $ (q + h) ent.ã.o }\ máqtiinzl
estava ociosa.

Se a resposta. ))apeada. no compoitaniento inferido, seja pla positiva ou
negativa, coincidia coiii o (lue de fato ocorreu, então llou\e acflit.o. Com a
(lefiiiição da fetianienta pala aferição de acertos, é possível que sej?t calculado
o ín(vice de afeitos intencionado no início desta scçao.

Dp acordo com o descrito até a(lui, havendo indisponibilidade de iecuisos
eni algum montento da janela de tempo icqueiida, a resposta clo algoritino é
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não. Não há (lual(suei preocitpaçã.o ein realizar coinpaiaçõps inst.n.nte a ins-
t:tntc para veiificai se o coinpoitanlento pievist.o coincide caiu o colnpoit.a-
tlient.o apresenta(lo pelo objet.o leal. Essa aboidagPni é do t.ipo denominado.
lio ('olltt'xto (l(.st.(' t.i'al)}tllic), C(it/a ])rel(z.

So há interesse iia verificação instalitc a iiistant.e, então (le\:e sei iltilizil(la
iiiiia out.itl abri(lageni, do tipo caiba /)larzca. Nesta. out:ia }lboidagenl, o
aceit.o só é conipiit.ado se, a cada. instante de tempo. a pie(lição de ociosidade
coincide com o (lue ocoii-cu de fato.

Eni Felinos algébricos, o aceit.o só é coinputado se:

(/.; + Õ 1) (;-: + õ 1) ? 0, VI, q < Z $ (q + h') (4.1)

Se os conceitos discutidos na. análise dc conglnineiados foteiii considerados
de coima geral, o n]ét.odo mais preciso pala- nie(tir o desempenho (lo algoiit]] lo
de inferência é o da caiba órarzca.

A .janela de disponibilidade é unl asl)facto inerente ao ieconhecilnento de
padrões (lue se dose.it\ aplicam iio contexto do Int.agrade. Exa.ta.liient( inox,i-
çado poi esta caract.eiística. específica dais ie(ltiisições do InteGiade, o inato(lo
fla calha /)feia foi proposto para medir o drseinpenho (lt\s t.éciiicas }t'balia(tas.
Pois, fecal)itlilando, a escolha das métricas deve iefletii os objet.ivos do pro-
cesso proposto.

De t.oda foinia, nos ensaios realizados. foram calculados os índices de
aceit.os tanto do tipo caãza Z)7'anca. como do tipo caí/a p7ela.

Construção da Matriz de Disponibilidade

Estabelecido o modelo pala cálculo do índice de aceitou, a construção da
lnatiiz de disponibilidade é imediata.

Enl uin ensaio, são verificados alguns valores pala o nível iiiíninlo de
(lísponibilidade desejada (5. Sejam (5í, l $ { $ a, os a c N va.lotes t.pst.aços.
De foinia análoga, são testados difeient.es intervalos de teilipo h eni (lue se
deseja x.erifical a ociosidade de tlm lecuiso. Sejam Hi, l 5; í < À, os À c N
valores test.ados.

Pala cada par <õí,Hj>, 1 <: á < 6P, l < .7 < À, é calcula(lo o ín(vice de
n.certos dij. nos teiliios do que foi já foi descrito. Tomando t.odes os x-alteres

calcula(los. coiistiói-se a matriz de (lisponil)ilidade:

Oo;.x (dij) , l $ ã $ 0, 1 5; .j $ ,X (+.2)
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(l:adio ha (lilás inaiienas dc se calcular o in(lIGo de ac( idos. cai:ra Z)lr/.r.ca

í' crl.z:ríl /)Teia. sao ('lla(lias duas illat.dizes, llilia para. (ada tipo de índice. para
to(lo ensaio t(-ê\liz?l(lo.

Análise do Caso Médio

o ipslllta(lo (le cada ensaio é (lcsciito l)iincipt\lmellte pela iiiat.riz de (lisa)ol-
lil)inda(le. Pala coiisolidai a. ine(lida (ip (if,scnipenlio apresenta(lo eni ilnl
Piisaio, é intuitivo (ltie se cêtlcule uin índice de }tcertos médio. L't.ilizando a.
i[ié(]ia aiit.inét.ica dos ac( itos, o ín(vice c]e acertos médio (]) é dado por:

:l: }: dij
.} . !:!g:!.
' OÀ (].3)

O índico (]) é calculado ptua ca(la cilsaio. Coilio cada t,ipo (le ensaio é exe-
ciit.ado vái ias vezes, calcula-se esse índice pala instância dp ensaio realizado.
C'oiisi(leiaildo (lue foianl realiza(los ilV ensaios (l(' cada t.lpo, sao calcula-
dos N índices de acertos médio q'f, l $ ! $ .N. O desenil)eiiho médio t:le iinl
t.ipo de ensaio, caracterizado poi ilm conjunto de parâmetros de configuração
específico, é definido poi:

N

E'';
(1).:.c.lio :; '')\r

I'pf -- a'.«......):
j-l

N
E

(1)médio e o desempenho médio ])i'o])t'ianleiit.e dito e a.b o desx.io pedi'ão
dessa média.

Análise Prática do Pior Caso

Durante a realização dos ensaios, empiricamente concluiu-se (lue o índice de
aceitou médio camttflava o leal desenlpenlio de uni ensaio.

Pala. grandes \.&lloies (lo nível iiiíiiinio de dispoiiilnli(laje (lesela(lil (5, há
iiiaior piobabili(lado de as má(quinas não estareii} disponíveis. De foltna aná-
loga, pala valores muito pe(luenos de ó, liá. maior probabilidade de tis niácitti-
nas est.alem ociosas o suficiellte pala atendem às requisições.

Estas situações acabam por, muitas vezes, nielhoiai o índice cle deseinpe-
iiho médio, mesmo que isso não se de\.a necessaiianlente ao poder de predição
da. técnica iitilizada.
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Pala ntininiizai esse efeito. foi realizada illna. t\nálise prática do pior c'aso
pala (lida ensaio. .Assim. uin outro índice t.anibéni foi utilizado. Neste ('aso, a
iilé(lia. compiita(la levou eiu coiisideiaçã.o apenas o pior ín(liça de ?\ceia.os pala
(. \da inteiv?tlo dc tempo const.ante (la ina.t.iiz de dispoiiibilida(le. O íii(vice (le

l)iot' ('liso e ('it](:ttllt(lo (.Olho s('gu(':

f\

>: tnin {(/ij, l $ í $ 0}
@ .:i:L

À

Na E(citação 4.5, a. função inin{.\l} iet,olha o elenlent.o d(' nienoi valor do
(:on.ltttit.o X (= R.

De fotitla s('nielhante ao otitlo índice, o índice IP é calculado para cada
ensaio. Tanil)éiil foi calculado o desempenho médio de um tipo de ensaio
segundo a análise l)tát.ica do pior caso. Analogamente ao caso ant.eiior:

/v

Ü«-.dio - --lN--; a$ -

E ('p. - w'......:.)'f-]
N

E
(4.6)

Ümedio é o desempenho médio piopi'ianiente dito e a.P o desvio pa.dt'ão
dessa. n-média.

Desempenho Relativo

.Algitilli\s medidas de (lesenipenho foram propostas pt\ra avaliar a eficácia das
tóctiicas apresentadas. Foianl apresentadas ntétiicas (late avaliam o deseni-
pPnlio absollito, baseadas iio ín(liga de acertos do mo(anisnlo de predição de
miiipoitamento futuro.

.Assim, em ca.da. ensaio realizado, os ic.sltlta(los ol)tidos com a ut.ilização de
técnicas de c/?z.steü7}g foiani conipaiados com outras duas formas de iealizat
tal tarefa. Eni uma delas, o comportamento esperado pa.ra a utilizaçã.o de
ip(itrsos poi parte da liiá(latina é igual à. utilização média. do recurso nas 24
horas anteiioies. Na ouvia, siillpleslnente é assumido (lue o coinportaniento
se inanteiá consta.nte e igual ao observado no inolnento da re(Juisição (ip
rccilrsos pol paire (lo Int.eGracle

Pala cada ensaio realizado, foi calculado o índice médio do acertos e o
índice de pior caso, tanto pala a pieclição realizada com os cZuste7s quant.o
pala a realizada com base na obseivaçao do passado recente
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Cotlsidei'ando (llle cada tipo de ensaio foi executado JV vezes, os seguintes
índices foram calculados:

e (b('liistt-is e \l/Clusti rs 1 < Z < Ar, COlll iiie(li(las (ip acci'to pitl'a ?\s pt'e(liça)f's
realizadas com c/ü.sleT.s;

d)fi/' e xPfJ/'. l $ / $ ]V, com medidas (if, }tc('ito pala as pic(liça('s
toilliz&\(las coiii base na observação média das 24 110ias antoiioios (le
iit.iliba.ção (los recursos; e

e (])f'ltinio C l:llim', 1 < í $ i\r, com medidas de a.cert.o pai'a as pi'e(ti-
ç(les realiza(las caiu base na obsctx.açao iiista.ntãnea (lo utilização (los
ie('uivos, ilo nioniento eni que foi iealiztt(la a ieqtiisição siliiula(la.

os índices nié(tios $...enfio e @tlteclío foi'it.iii calculados p?\ra ('ada iliod( lo (le
iiifpi'êil('ia('(:otiipal'a(los eiit.i'( sl.

.À.léin dt\. conipa-cação entre os índices médios, foiaiii caiadas otit.ii\s 4
séries, definidas (li\ seguint.e rotula:

(1)/ == (1)Clusters

@Í - ©CI«;t"s

Olt - .bci«t''-'- .

©ll :: QClust.ers .

. (1)2'1ó

. Q24ó-

4, {: ltimn

\l)l.'lliiiio

(4.7)
(4.8)

(4.9)

(].lO)

Pala. todas as séries 1 < í < N
.À análise iea.gizada com cada unia dessas séries é bem semelhante. Para

sliilplificar a. explaiiaçao dessa. análise, será tomada coi]io Pxeniplo, seno pot(la
(le gpiieiali(la(le, a série de liledidt\s q)!

.Xs niediclas (b{ conipaiatn, ensaio a ensaio, o dc'senil)echo da iníbrêiicia
iltilizaii(lo c/lz.sfe7.s colei o da infeiêiicia l)asma.cla. nas 2.4 1ioras anta.iioic's. Nas
situações f ni (iue as medidas são positivas, a infeiêil(ia caiu c/tlstc7-.s foi dais
bem suceda(la. Nas situações e11i que as nip(li(las são negativas, ocos( u o
lll\rC' I'SO .

São cal(ttlados (bá..,dio e o'.p/, conforme descrito na E(luação 4.'1. Se (}/...lio
foi positivo, significa (late o desempenho médio da inferência coiii os clusters
foi supeiioi.

.Assuiniiido, poi (questão de simplicidade, (lue (b{ segue uma distribuição

noinial. pode-se construir a seguinte série: {=!Í-=;:; }i f /v. Por construção,
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}\ nox-a série. tanibóni segue uilla díst.ribuição nolnial e ainda aptesPnt.a média
zelo e (desvio pttdião ttnitátio. Uma distribuição noilnal ( que possua illédia
zelo e desvio padrão unitá.rio é dita distiibtiição noinia.l padrão.

\ piobabi]idit(]e (]e ( $ X', A: C R é (]adii pe]a fttnçã.o ctttliti]at.ix-a noinla]
1)}1(1i'ão .F

F(k.\ = 1 - e--i-- (i.r
[ . ]'Zn

Como a. (listiibuição ltotinal padrão é simét.liga, t,eiii-se (lue /'( À:) =

1 -- F'(A:). .\ssinl:

Pi'obl( > --Ã:l -- Pi'obl( $ -tl = 1 F(--A:) = F(k)

Colho {:!:l::l;Elles }l$1S/v e unia. dista'ibuição not'mal padre.o, então:

À

1+.ti)

(4.12)

P:'objlL :-!n5W > -tl
aq.l ' ' '

(4.13)

Tomando X: ;: =:1;l:tü, a Eqtta.ção 4.13 é ieesciita:
r

P:'obj-g!- > 01 - .F(!"©')
'a$/ ' a.bl

(4.14)

Coiiio o.p/ > O, ent.ão:

Probj'bÍ > 01 = r(l!=!!!!b)
a'..l,./

(4.15)

.A tnedit:la // = F( aü/ ) indica\ a prol)abilidacle de ®/ sel' posit.iva. e
poi'tanto, de o desempenho de uma inferência realizada. comi base nils técnicas
de c/wsterÍ7/.g sei superior à(luele de unia infeiêtlcia realizada com base na
observação (las 24 bolas anteiioles de utilização do iecuiso computa(tonal.

De modo aitálogo: focam construídas as medidas seguintes:

g/ = r'( : "'''':' )

/'.i = F( '""''ii' ) (4.17)
a'.l,ií

gn - .F( *"''''' ) (4.18)

Essas medidas são os indicadores finais de quão eficaz é a aplicaçã.o das
t.étnicas de c/uste7'i7zg eni relação a técnicas intuitivas dais simples.

/

0'@.r
1 1

(+.16)
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Tal)ela 4.2: Nla.t.iiz (le disponibiliza(le (análise de caixa l)iailca)

4.3 Resultados Obtidos
Nesta senão, serão apiesentaclos os resulta(los obt.idos com os eitsaios. Foi
visto, iia descrição (la. metodologia dos ensaios, qne a medida piimáiii\ de
desempenho é o índice (te a.certos das predições. Com base nesse índice,
são construídas }\s nlatiizes (]e disponi])ilidade. São executados diversos eii-
sl\ios de unl nlesnio tipo e feitas algumas ouvias medidas pala canil)ait\r o
(leseinpenho das \.}\lla(las t.éctiicas.

.A Tal)ela 4.2 iltistla o conceito de niatiiz de disponibilidade. A niatiiz
deste exemplo foi obtida com o ensaio do algoiitino hieiáiquico aglonieiat.ixo
aplicado à predição de disponibilidade de CPU na niáqtiina tanta. Os ob.latos
subiiietidos ao c/?lsferã7ig foram caiacteiiz:\dos pelas 'variações bits i)lodidas
(Ir- iltilização. .à iiiét.fica de semelhança ut,ilizada foi a distância euclidia.iia. e
a distancia pnt.re congloineiados (le ol)jetos foi medida coiii l)ase no ( leinento
ieptesentati\.o (ponto médio). Os índices de acertos constantes da niz\t.iiz
foratn calculados com base na análise de cairá branca.

As colunas da inatiiz trazem os índices pala um da(to intervalo de tempo
de predição. .às linhas, de forma análoga., dizem respeito ao nível iníninlo de
clispoiiibili(jade dose.jade. O índice de aceit.os médio foi de 0.7:53:5 e o ín(vice
do }\cultos no pior caso foi de 0.7465.

Com a construção de tinta matriz (le (lisponil)ilidade pala c?\da (nsaio é
possível (lue sejam calculados os índices de acertos médio e de a.c'ettos no pior
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qítlel. lt} - tl,ã.n 2{} ?l}..i,'ll   $O n\il}.   12(} nl{,'tt !40 lrt'i.Ti
.ro% l .oooo L .OooO l.oooo 0.9839 0.9516 0.9194 [).8o65
20% l .oooo l .ooo[ ) 0.9839 o.9516 0.9355 0.8871 o.8o65
  l.oooo 0.9677 0.9516 0.9355 o.8871 [).8710 0.7742
4o% t).9839 0.9355 0.9355 o.9355 o.8710 0.8548 o.7419
30% o.9677 0.9355 0.9032 0.8387 0.7581 0.7581 o.6613
  0.9677 0.9516 0.9355 0.9032 0.8065 o.7581 0.6432
70% 0.9516 o.9194 o.9194 0.8871 0.7742 o . 7o97 [).5968
80% 0.9355 0.9194 0.8710 0.7903 0.7097 0.6613 0.6129
)o% 0.9677 [).8548 o.8387 0.7419 0.6774 0.629o 0.5484



Tal)ela 4.3: .Àceltos (caso ntédio) na predição de ociosidade de nlenióiia física
usando algoritnio hieiár(laico }\gloineiati\-o.

Cla. i.=t}.

Mec!{.das
d)......lio

o.96o126
Í).965654
0.993931
o.991643
o.9379o9
o.950504
0.832754
0.852695

!3 I' (i. } t. (:(l.

}/aria,çõcs
(b . .,e.lin

0.99o351
0.99075
0.99776

0.996965
o.988128
0.987924
0.952467
0.953966

Ci}.-i.a:o.

hie(!:itlu.s

}'mcdit)
o.969259
o.973867
0.99652

o.9950o4
0.948466
0.959636
0.868146
0.890966

Frei,a.
l íizlaç(ies

l)n....lii)
t).995+o2
0.995586
0.99958

o.999354
0.993948
0.995181
0.98202

o.982065

C\. \ t.ste is

[) li,co t o
t) ] }.cot o

(7.sd

t'i.ngconl.l)

tlngCOlnTJ

ka.mia

5

D

5

5

caso. .\ mé(lia c o dcs\-io padrão desses índices são utilizados pata. cotiipaiai
as técnicas t,ntre si.

Nas seções seguint.es, são discutidos os i-esttltados dos ensa.ios realiza(los
Utti conjunto mais detalhado de f.abclas caiu os resultados realizados pode
sei encontrado lio .Apêndice A.2.

4.3.1 Caracterização dos Objetos
Foi disciitido na Seção 3.3.2 que os objtttos submetidos ao c/7zsleri7tg po-
dptii sei ('ai:tcteiizados tanto através das medidas de lltilização dos recursos
coiilptttacionais (lui\nto através da variação dessas medidas. Os ensaios teaji-
za(los exploraiani }\ (lifeiença enfie as delas aboidageils. .As tabelas seguintes
lestllnelll os iesiilt.a.(los eiicoitti a(los .

.X Tabela. -1.3 revela que, de acordo coiii a alia.liso do caso médio (©), a
utilização de variações nas medidas de utilização produz sistematicamente
iiielhores insultados que a utilização das medidas de utilização ])iopria.mente
(t it as .

Os iesultt\dos focam produzidos com o liso do algoiitnio hieiái(lltico aglo-
nleiativo pala. a definição dos comportamentos piototípicos em relação à.
ut.ilização de menlótia física nas máquinas. O núnleio de cZ?l.sle7.s exist.en-
tes foi pié-detelnlinado e a. (distância entre os c/?tsfers foi lne(lida atla\-és da



Tab(la 4.4: .Acertos (pior cllso) na predição cle ociosidade (le nlemóiia tísica
usam(lo algoiitiiio hieiái(luico }lglonieiati\.'o.

Clai=a
Med.i.({a.s

\P . . .p. lin

0.898593
o .9oo 914
o.975052
0.968703

0.6655
o.701933
0.565671
0.583286

B I' (}.. t t, ca.

}/h7'Ír/. (: o(?.s

Piiit-(lin
o.968791
0.973443
0.9844o9
0.985931
0.928966
0.940706
0.859186
0.858118

Ct},-i=a

N.íe.d,i.(ta.s

\P .nr .lin

o.91+58
o .9191o8
0.989062
0.987549
0.7216o4
0.753068
0.604622
0.643271

Ple t, a
l,h.7'áí/.ções

\P.....lio
(}.982925
o.983489
o.995277
o.996236
o .9711o9
o.970134
0.935198
[).939599

A'f(í.qlLi.?la. Ct? l.sters

t) } }.c. o t, o

g.s(/

gsd
ItngcolTI. l)

1{.1\.!JcolltP
Ã;(17?1(1

5

5

5

5

dista.ncia entre seios falei-bentos representativos (ponto médio).
A Ta.bela 4.4 apresenta os iesttltados pala o inesino tipo de ensaio, entre-

tanto é realizada a análise piá.rica do pior caso (tP).
O nielhoi desempenho das va.ilações das medidas (le utilizaçã.o toiiia.-se

}tinda mais acentuado (lidando é realizada a aná.liso piát.ica. do pior mso. Esse
desenipcnho supeiioi é observado tanto no caso cla a.iiálise de caãza ólalzca
(quanto ilo caso da t\nálise de caáza preta.

Coilsideiaiido ágata o uso do algorit.itio se(líiencial de ditas fases pata. a
(definição club coniportaiiient.os prototípicos eln relação à titilizaçã.o de CPU
nas iná(liiinas, foram obset\.idos os resultados dcsclitos ila t.al)ela. O núncio
cle c/üs/els foi pté-est.abclecido eiii algttiis ensaios e, eni oiitios, dcteiiiiinado
pelo próprio algoritmo se(liiencial, de acordo com o descrito ntl Senão 3.7.

.â. Tabela 4.5 aptest'nta os resultados deste tipo de ensaio. O símbolo N/'D
apresentado nos insulta(tos dos ensaios iefeie-se à utilização do algoiit.nio
se(lüeiicial sem infoin)ação prévia do núliieio de c/zisZers.

.X utilização das variações das nledidt\s tnostiou-se, de fato, ser a inelhoi
aborclagenl pala caiacteiizai os objetos. Sisa.ematicamente, como pode sei
ol)relvado no Apêndice A.2, os insultados foiani iiielhores (luando os ob.fetos
(la massa de dados foram coiistt uídos dessa coima.

Constatado o fht.o, as comparações enfie os cliveisos métodos t.estados.
bc.ni colho as nieclidas de desempenho relativo /Ir, g/, /li e gii, foiaiti realizadas
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Tabela 4.3: .A.ceia.os (pior caso) na predição de ociosidade de CPU, ttsi\ndo
algoiitnio se(liieiicial.

Ccl.i.xa.

ibledid.as

\lJ...p.lio
0.919o19
0.928537
0.32417

0.368289
[).914633
o.926971
0.611554
0.4o0905

BI (ili, (: a.
}/aT'iaçõe.s
q me(lin

o.9342{)9
o.936384
0.519771
0.527898
0.940351
0.936625
0.762186
0.764382

Ca.i.xa.

Niedi.d,as

\P ii..(lin
o.9212

o.939722
o.620481
0.623511
[).926325
0.9452+2
o.738362
o.522849

PI,(!t,(i.

l/al'iüÇ(Jfs
q/ n .e. lio

o.9]828]
o.949698
0.7597o6
[).7718+3
[).956089
o.951535
o.867337
0.865318

(:lt., t t.st,e is

o'ncoto
071,Caio

gsd
í7.s(/

l.'iltgco'llt ])
Ã:a?n.a

Ó

N/'D
5

N,'D
5

N/'D
5

N/'D

iitilizalido c/üster.s de objet.os (lue iepiesentani }ls variações nas medidas de
utilização dos recursos comput.acionais. Os testtltados dessas comparações
são apicsentados nas acções seguintes.

4.3.2 Algoritmos Testados
Os ensaios realizados propiciaram a comparação entre os diversos métodos de
c/lzsterírzg aplicados ao processo de ieconhecinlento de padrões de conipoita-
iilento dois niá(quinas em relação à utilização de seus iectusos coiuput.acionais.

Confolnle descrito ila Seção -1.2.3, a análise de c:íti=ra p -efíz foi prol)osga
pala (itie a i)iétiica de aÀ;filiação média refletisse a existência, nas ie(liiisiçõps
(lo InteC.laje: (lo paiãiilet.io d(: int.eivalo de dispoiiil)ilidadc,. .As coitipaiaçoes
realiza(las nossa. senão folar feitas baseadas na. análise dc ('Rixa poeta.

Nlemória Física

.\ Tal)ela 4.6 apresenta os resultados coinpait\t.i\-os ent.ie os diversos métodos
(le r;/ istezi7?g apli(a(los à predição de ociosidade de nieiiióiia. físictl existente
n:\s nlá(ltiinas. O método identiâca(lo como "Post.o médio" é o algoiitnlo
llieiáiquico agloiiieiat.i'b'o, utilizando pala o cálculo de semelhança entre dois
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Ta.l)ela 4.6: .À.iiálise conipa-latia.a (caso médio) da predição de ociosidt\de de
mel ióiia física..

,47i(í/ise df

Liga.ção
sim-l)lcs
J)nio(lio
0.994436
o.995843
o.999261
0.999254
o.993932
[).995932

0.981818
0.981871

ca.i:ta p eta
Li.ÇJU.Çã.o

(:olll. !) te. t, (l
])inpdio
o.995+75
0.995878
0.999058
0.999364
[}.992427
[).996328
o.982287
0.979o96

Poli.to
11} éÍl{. o

])tit(.fito
o.9954o2
o.995586
0.99958
0.999354
o.993948
o.993181
o.982o2
o.982o65

h.lét.o({,o d.{

])......lin
o.995]
o.995691
[).999023

o.999283
o.996064
0.9961o9
[).98239+
C).983518

C}.-tt.st.eT-s

5

5

5

5

ol},co t, o

ovlcoto

gsd

1. i.' t l-ÇJC, 0111-P

1.- i.'ttÇJC o' lil-' l)

#(/.77}a

k(l. lí}. (i

c/-ü.slcl.s l (lisa.alicia entre os ies])activos ol)jetos iepiesentativos. .Já iio iné;-
todo de \raid a. dist.anciã. ente(' os c/?zsters é (la(la pela distancia. de \X;aid.

Nest a tabela, percebe-se (lue o clesenipenllo das diversas t.écnicas foi lnuit.o
sctiielhaiite. Inclusix e mostrou-se pouco sensível ao nún)eio de clusters pré-
estabeleci(tos.

Fazelldo-sc a. inesilia conlpaiação entre os mét.odor, das considera.n(lo-sp a
análise piát.ici\ (lo pior caso, os iesliltados ol)tidos são os const.aiit( s (la Tal)ela
4.7. No\-'ailiente os insultados ol)t.idos com a aplicaçã.o (los diversos iiié'todos
íoi t)Pin sciiielllant.e. Inclusive, difeientenielit,c da análise antetioi, o inato(to
da ligação simples apresentou desempenho senlelliante ao apresentado pelos
demais métodos.

CPU

D( foiitia análoga ao (lue foi feito pala o caso da mplilóiia lísiril. a. Ta.bola 4.8
nl)ieselita os rcsillt,a(los coinpaiatil,os ent.t(, os di\ Pisos liiét.ocos (le c/rl.slelíng
}\placa(los à pie(lição (le ociosidade da capacidade de CiPL' das iiiá(ltlinas.

Nest.a tabela, percebe-se (lue o desempenho das di\ eiras tócni(as foi muito
seinelllaiite. No\rRlllentc o desentpenho apresentado niosti'ou-se pouco sellsí-
\-f,l ao número de c/üsfers pré-estabelecidos.



Tabela -1.7: .Análise conipaiat.iva (pior caso) da predição (lc ociosa(la.dc (t(
tlicilt(')iia física.

,4ná/áse de cai/a

Ligação Ligação
simples colnl)teta
\Pme(lio Ümedio

0.982245 0.981444
0.981055 0.982756
o.995659 0.996971
0.995393 0.996927
0.9715o9 o.966127
0.975613 0.973765
0.937987 0.935814
0.94o901 o.937913

7)zelr}
N4ét.odo
de Tear(/

Pol\t,o
271édão

\l/ me( lio

o.982925
0.983489
0.995277
0.996236
0.971109
0.970134
0.935198
0.939599

Seqtlextc

Ctuste?s Ü iilcd io \l)inedio
Oli,c.oto Ó

10 - N/; D
5

10- N.''D

0.983o02
o.98o292
0.995932
0.996691
0.969386
0.976233
o.942713
o.939167

o.9814+3
o.983875
0.995996
0.997218
0.973015
0.978737
o.937o48
o.932845

gsd
g.s(/

l-i. i.gcol'nl)

li?taco?it.'l)

Õ

10- N.''D
5

1o - N,,''D

Tal)ela. -1.8: Análise comparativa. (caso médio) da piediçã.o de ociosidade de
CPt

,4n.á/{.se de

Ligação
simples
Ü'media
0.97144
0.971294
o.923854
0.926905
0.98078
0.982382
0.924971
0.92287

caixa l)Teta
Ligctção
co?ttl)teta
©mcdio
0.969461
0.972779
0.932311
0.940141
0.980702
0.982716
o.9226o8
o.924762

Ponto
médio

NÍétodo de
l,Harrd

Cluster's (1)iiie(lio © le(lio
orlcolo Ó

5

5

0.970883
0.972306
0.928352
0.93149
0.9806
0.983402
0.922115
0.92447

0.968617
0.972627
0.934991
0.9402o5
0.981]23
0.981092
0.925283
0.927239

g.sd

g$d
lingcoln.l}

#a.7J&a.

k(z.Jli(i

D
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Tabela
CPL'

.Xniílise conlpaia-uva (pior caso) da piodição de oc-iosida(le (le

AT}.á,l.i,se dc ca,{.=Eíl,

Li,!JCLçào L'tçlu.çào

sim.pies colltl)teta.
\limo(lio \Prnt.(lio

0.944857 0.942774
o.944367 0.943363
o.746277 0.75972
o.75o356 0.78743
o.952941 0.953129
0.958429 0.951665
0.866897 0.868524
0.865742 o.866915

l)7'r:fa.
hlét,o(t.o

r/e: Tt/a7'(/

(1) nipdio

0.944029
0.941313
0.776o45
0.793923
[).952323
0.952827
o.868158
0.877257

Porto
?ll,Ódio

Ümedio
o.941453
o.95o787
0.753132
0.768387
0.952368
[).95121
0.86881
0.867269

Se. (lllc. al. (

Cttl.st,ers
5

10 - N./D
5

1(} - N..;D
5

10- N,,'D
5

10 - N/'D

\!/ (li(i
0.948284
o.949698
0.7597o6
o.771843
o.956o89
0.951535
o.867337
0.865318

071. (;o f o
07icoto

g.sd
l.i. li.ÇJconl.P

11- ! c07ttP
X:(! lll. (}

ka7J7.(i

.A Tabela 4.9 traz a mesma coiiipaiação dos métodos, mê\s (.onsidelando
a análist} piá.tira do ])ioi caso. Interessant.e ol)scivai (ltie, iiovaiiiente, todos
os ili( to(los }\plospntai;\iii clesenipenho senlelhi\cite

os lpslllta(los obt.idos na predição de ociosidade de iccllisos de tiieilióiia
tísica liiostiaiain-se iilolllores que os ol)ti(tos ni\ pie(lição de ociosidade d(
rocllisos de CPU. Provavelmente, isto está relacionado com o fato de a utili-
zação de nleniória nestas máquinas sei mais unifoitiie (coiii pouc:as 't:aiiaç(5es
(le liso) do (lue a utilização de CPU.

X.lesnlo iio caso da predição de ociosidade de CPU, os insultados pala as
iná(latinas 071coto e /ángcon&p foiain supelioies aos resultados das má(quinas
X:alll.a e gsd. Piovavelnlentt' est.e fenómeno talnbéni está relacionado coiii a
ttnifoiniida(le de litilização dos recursos (071coto e /{rl.gcont7} t.ênt utilização (ip
CPU mais uilifoiiiie).

4.3.3 Desempenho Relativo
.4.1éiii de coinpaiai o desempenho entre as di\-essas técnicas de c/u.sfe7'írl..q, os
resultados ol)tidos com estas técnicas foram comparados com os resultados
(le duas outras formas de se iealizai a predição de ociosidade de iecuisos.
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Na pritt[eira (leias. a predição realizada. é casei\da ]ia ut.ilização iiiédi:]
do i((ileso lias 24 horas anteiioies ao momento da i(,(luisição de lccuisos.
:Va out.la fotnla (le se iealizat a piediçao, é assunitdo (lue o coliipoitaniento
(lc litilização se niaiitclá coitst.ante e igual i\.o obsei\-a(lo iio tiiotiient.o da
ro(liiisiçao d(' l('(illso$.

Nesta senão, }\s c'oiiipataçõcs realiza(bits foto\nl íbitas ('oni base, lias íil(licps
(le aceitou cal(.fila(los pelo iiiét.o(lo (la caá:ra p/í:Za t- falam iealizaclt\s análises
l)ia.ficas do pior caso. .Assim, pala coniparl\i os métodos, foiani propostos e
(.alculados os índices g/ e gn, coiifointc descrito na Seção 4.2.3. Os resultados
l)aia a. análise do caso nlé(lio foiani senlelllantes e podem sei verificados iio
Apêndice .À.2

Memória Física

.\ t,}\bela. 4.10 apresenta os resultados clãs técnicas de c/71.sferáng comparados
aos insultados ol)tidos com a predição realizada com base na. ol)seis;ação (las
últimas 24 bolas de ut.ilização de inemótia física. Obsnva-se (luc i\ ut.iliza.ção
do c/ít.steh7}g a.grega valor ao processo de piediçã.o de ociosidade de menióiia
física.

Pala t.orlas as máquinas consideradas, a pro])a])i]idade (]e as técnicas (le
c/?lsterli?!g apta'seno.irem desempenho superior é bastante alt.a. À lesivo na iná-
qiüna glsd, on(te ol)seivatam-se os piores resultados ielat.idos, essa piobabili-
(lado é seinpie sul)eiioi a 80%. Pa.ia as demais iiiá.(latinas, essa. l)local)ilidade
é pióxinia (le 100%.

(2uaiido, entretanto, o deseitipenho da piediça.o de ociosidade e coilipa-
ta(lo ao da outra. folha de predição (1)apeada ila. utilização instante.nea do
lccuiso), apenas a máquina #azlla apresenta índices que justifi(lêem a aplica-
ção das técnicas de c/?z.sfe7'á7ig. No caso desta. iiiá(quina, a pior)al)inda(le (le o
desenl])anho do c/usfer 71g sei supeiiot oscila. entre, apioxiniada.inent.e: 70% e
80%. lst.o é ililstiado na Tabela 4.11.

Pala as deiiiais niá(quinas, os melhores índices apresentados são pouco
supetioies a o0%, nidicando (lue o uso do c/wsterãrlg é (quase e(lttivalente ao
liso dê} informação (le coiiipoitanlento instantâneo no momento da ie(luisição
do InteGiade
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Tabu'la. 4.10: Desenipeiiho ielati\:o (ta ptcdição (om c/?isfe .s equiparado ao
(la pie(lição l)apeada nas 24 horas a.iiteiioies de ttt.ilização (le' iiieiii(5tia físi('a.

Ca.à

L ã.çJn. çã o

s i.vttp l.e .s

r.( 1)re,t.a. - Pt.OI r,nso
Li,çJüç.ão À'lét.o(to

r=orlzl)/ela. r/e l,l/r1.7-r/

o.96374 o.98384
o.99057 0.97213
0.87906 0.83202
0.849o8 o.83077
o.994o5 o.99179
0.99838 0.99664
o.99984 0.99962
0.99969 0.99928

Po.r}. t, o
1} }. édà. o

Sc. (I' iic. IL t

Cl\:,ste. I's
5

10 - N./D
í)'ii,(:o to

ott.cot.o

(7.sd

g.s(/

li. It. 11c.Olt.l}

li.' ltÇlcol} \-'l)

Ã;aTl&f&

g/
0.98446
0.97306
0.80820
0.85047
o.998o9
0.99696
0.99926
0.9995o

o.97910
0.97926
0.82619
o.86372
o.998o8
o.99860
[).99916
0.99976

0.96]3o
0.98773
0.81819
o.88159
o.99881
0.99547
0.99940
0.99863

D

N./'D
5
N,'D

5
N,'D

Tabela 4.11: Deseiii])echo relativo da picdição com c/u.slels conipt\lado tto da
ptpdiçã.o l)espada ]ia utilização de inenióiia física iio momento da. ie(lttisição.

Ca.il
Li.ga.çiio
SittLples

Q l)re{.ü Pi.or cllso
Liçlu.ção hlétodo
caril.7)/eZa (/e l,t'ktr-í/

o.61679 o.39582
0.36530 0.50389
0.58012 0.62486
0.46423 0.57407
0.25768 0.36966
0.41189 0.32929
0.79116 0.7911o
0.80028 0.78427

Pol\to
27iédáo

Se.(lÍI.eii.c

Cluster's
Oitenta

gii
0.59186
0.53236
0.55164
0.38210
0.36370
0.358595
0.74777
0.77344

0.59530
0.55269
0.60o69
0.58377
o.37343
0.43610
0.75079
0.75033

gli
0.56337
0.62651
0.58605
0.55850
0.40828
0.56820
0.72649
o.77926

(} 1], c{) t o

g.sd
g.sd
li'ityco'iitP
t'i. T l. !Jc07ít})

k(ZTii.a.

Ó

10 - N/'D
5

]0 - N .''D
Ó

]0 - N .'D
5

10- N..''D
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Tabela -1.12: DPseinl)enho rc.cativo da. predição com c/?lsters con)parado a.o
(la predição baseada nas 24 horas anteriores de utilizaçã.o de CPU.

Cul.xtt. l)I'e.t.u. - P-lol' caso

Liga.çào L'i.guçã.o Nlét,o(to Sc.(I'ii.c-ii(,

sã7n7)/es c07zi./;/eía (/e l,,Ha7(/

Ponto
}íté(tio

CPU

Taml)éni no caso da predição de ociosidade de CPU, coiifoinle é ilttsti-ado na
Tabela '1.12, o uso d:\s técnicas de c/usterzn.g é preferível ao uso da média (lc
utilização do ieclliso nas 24 horas anteriores ao nioniento da rp(luisição.

De rotina análoga ao (lue foi(lesou\ olvido para a predição de ociosidtlde dt,
nienióiia, a Tabela 4.13 aplcsenta os índices (le desenlpeiiho t-elativo. ol)tidos
da coiiiparação do processo dp c/?l.sterzn.g com a predição basca(la na. iitilização
cle CPt' no iltonleiit.o da requisição.

As ináqttinas X;aDIa. e gsd apiesentararn bons índices, superiores a 85%.
.â.s iná(quinas /ãr&gco?n-/) e 07icoto apicsentaiani índices mais nioclestos, com
alguns iiiéf.o(los a])iesentaiido índices pióxinios a í 09{}.

4.4 Análise dos Resultados
Algttinas conclusões gerais podem sel feitas a partir dos insultados (tos en
s }1 10s :

e O liso de variações (le medidas de ittilização dos reclusos pai'a c'aiacte.
iização dos ob.fetos históricos, a selim submetidos ao c/izslerãng, apõe

8()

  CX?l.sZe7'.s g/ g/ g/ 1//  
)'} },cot o 5 0.864o3 0.84675 0.87328 o.86763 0.90632
r) 71. (:ofr)   0.92384 o.90393 0.87839 0.88+03 0.90689
  5 0.82719 o.77693 [).93053 o.92977 o.86116
qsd   0.86635 0.81892 o.98912 [).98646 0.93372
,'l-'il !JCo'ittl) 5 o.89390 [).90283 o.90877 o.88937 o.91453
liTI.gcoTn])   0.89643 0.92712 0.89345 o .9015o o.88189
X;a.77i(l 5 0.99993 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999
    0.99999 t).99998 0.99999 [).99999 o.99998



Tal)ela -1.13: Des( inpeiiho ielati\:o (la predição coiii c/üslezs campa.lado ao
(li\ l)io(lição l)asepulll iia iltiliz:tção de CPU no nionient.o da ie(litisição.

Cai.=t lnec,u - Pior ca-se
Ligaçã.o Li,gaçào Nlétodo Setlllen.c
.s iip/es co npZeta dc l«azd

Ponto
27zédÍo

sentou \:ant.agem em relação a caiacterizarem-se esses objet.os com as
piópiias medidas absoluta de utilização de recilisos.

e Os divet'sos niét.odor de clu.sfeMng, de nlaiteii'a. geral, apleseiitai'am l)ons
ínclicps de accltos pala as predições propostas. Pa.ia tuna deteiininada
iná(quina, algttiis métodos podem apiesentat ligeira. sttpeiioiidade de
(leseiiipenlio eni relação aos outros. Deve, portanto, sei iealizacla unia
bateira (le ellsaios antes da definiçã.o de (leal o método que irá constit.uir
os coinpoitaliieiitos prof.otípicos da má.(latina.

e Enipiricanlente: pode-sP afiiinar (lue os índices de acert.os ol)relvados
são tão melhores (lua.nto iliais ttnifonl)e é a iltilização do ieciirso coiii-
putacioilal.

e O uso de c/zzsleráng pala a. realização das predições de ociosidade é pie-
ferí\-el ao liso da obselx,ação média das 24 bolas ant.eiioies }\o nioinento
(la ie(lttisição.

e .À litilização da infot'mação de ut.ilização instaiitãnea (lo I'Frui'se, no
ilioinento da ie(luisição, é muitas vezes e(ILtivalente, eni teiinos de de-
sempenho, ao liso de técnicas cle c/u.star 7?.g. Interessante observar crie
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  O!\ s{,el$ gii gil gii gil 9li
:)l}.coto 3 0.45309 o.5296] o.61069 o.485o6 o.58566
:)'ttcot o   o.52305 0.63660 0.65218 0.47282 0.63395
gsd 5 o.89037 0.87303 0.92382 0.91938 0.90968
gsd   0.95438 0.93010 0.97367 0.99158 o.92211
.tltgcoTnp 5 0.55137 0.546o0 0.55657 0.53929 [).56275
.l.ltgcolltp   0.51766 o.74818 0.54102 o .6149o [) .53o41
  5 0.93442 0.87120 0.89881 o.90971 0.91174
h'. tt v} !. (i.   0.87818 [).88724 o.8589o o.94636 o.88827



os casos elli (lue o cZ?isZerãTZ.g é prt ft'ríx-el são ( xatanicnt.e a(lueles eiii (late
a iitilização dos iecuisos é nICHos uniíoinie.

Rf,sitliilii(lo: se a. ittilização de iecilrsos é bem llnl&)lliie. al)}\-iciiteniente
irão liá iiccpssi(la(le de utilização de técnicas de c/.ü.slczf71# pata }\uxiliai no

1)10(essa (lo pie(lição. apesar (le os ín(liceu (le a(eito l)aia estas tf'('miras spicin
ilitilt o 1)oiis.

Eiitietant.o, (lualldo a utilizaçã.o dos iecuisos foi dais x:alia\(la, meRIno
(lttc os índices de acerto das técnicas de c/'usteráz?.g nã.o sejam tão bons, são
iii( Ihoi'cs (]tie }\s t.écliicas mais simples de ])medição.
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Capítulo 5

Conclusões e Comentários Finais

4. coiiiput.açã.o em grades oportunistas é unia fen a.menta que possibilita. a ala-
vaiicageni clo podem de processamento de uma fede de computadores, at.tavés
da. utilização da capacidade ociosa dos iecuisos computacionais existentes em
inst.ituições (diversas. Pala. otimizar o aptos'eira.mento (tos lecilisos o(.iosos, o
pio.leio InteGiade prevê (lue seja desenvolvido uni lnecanisino a sei ut.ilizado
pala. tl picdição de ociosidade na. fede

O emprego de técnicas de análise de conglomerados é justifica.do pala
icalizai a pictdição baseada em grupos. O agrupamento ret\lizado peiiiiite
(lue selatn identificados conlportainentos típicos de utilização dos recursos.
Senipte (iue iecuisos foieni ie(luisit.nãos iia gia.de, o iiiodo de operação dos
reciiisos no momento da. solicitação é niapeaclo a uni (los padiõos, assuniinclo-
se (lue esse coiiipoittt.mento irá se iepet.lr.

5.1 InteGrade
Scgitlido descrição (le projeto 1241, o módulo Lt'P.\ (Z,oca/ Usei PaÉfern
,4 li.a/gser) do IntpGrade sela o responsável poi realizar análises dos padrões
de liso das iiiácluinas pelos ustiáiios locais. .As técnicas de aprendiza(to através
da aná.liso de conglonieiados seixo úteis pala a identificação desses padrões.

O processo de predição de ociosidade de recursos aqui descrito, poi sua
vez, poderá. ajilclal o serviço de escalonamento de tarefas na grade a agendar
a execução (le aplicações de rotina otinlizada, sem conipioiiieter a utilização
da máquina pelos usuáiios locais.

Os algolitmos a(lui propostos poderão sei incorporados à ai(luitetitia (lo
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projeto InteGiade, através do iiiódttlo LUP.X

5.1.1 Clonfiguração Automática
Há três etapas pt\ta &t implenientaçã.o do reconhecimento dc' l)adrõps dp utili-
zação (lc ipciiisos coniptttacioilais: colete dc (li\(los, i(lentificação dos nlo(los
pa(piões (l( operação e leconhecimeiit.o do Díodo coiteitt.e

Inicialiiiente: é necessá.iio (lue se.la realiza(la roleta. de dados hist.óiicos
sobre a ttt.ilização das ináqttinas. Essa\ colei.a é realizada atta\-és do ilionito-
i?tlliont,o (lc utilização dos recursos.

R.balizada a colete, dá-se lugar ao t.reinanient.o ptopiiaiiieitt.e (tifo. Dix-er-
mos iiiéto(los ])odein sei testados, de folha análoga. &\.os ensaios a(liti dcscrit.os.
Xp(3s os testes, são identifica,dos os coniportanlent.os padrões (le utilização (las
lula(jlllllas.

O nló(lulo LUP.â dex-eiá atina.zenai esses modelos (le covil)Olt.ailient.os e
selilpie (lue louvei requisição por ieculsos da máquina cine o nió(lula geien-
cia, é reconhecido o modo de operação coiiente e dada iespost.a (iuant.o à.
disponil)ilidade dos lecuisos nos níveis solicitados.

As medidas de desempenho do sistema de prediçã.o devem continuai seio(lo
realizadas comi o funcionamento leal do reconhecimento de pa(piões. Essas
novas illedi(las devem ser conipaiadas com os resultados dos ( nsaios realiza-
dos. O aconipanhalneiito cona.ínuo dessas ntediclas possibilitará., inclusa\:e, a
realização do ('ontiole estatístico (la. (dualidade 1251 para media e a])liiitoiar }\

flua.li(la.de do processo de reconhecnnento de padrões.
\ (oleta de dados sobre a utilização dos ipcuisos poda' ser niant.ida,

possil)ilit.ando que se iealizetn tieiuamentos periódicos r'á,) a. int.eivalos pié-
(letelniina(tos (a cada iiiês poi exemplo). ríi) (lutando os indicadores dr' de-
sentpf'nho do algolltnlo de predição l)loiaienl oil riizJ i)lesnlo sol) (leniaiicla
rios ustiáiios filiais (las iiiá(quinas. Esses tieinanlentos pf.ii(3(lidos possil)ilitain
ajustes ila definição (los padrões de coliipoitaliiento.

No iiioniento f'in (lue unia niá(quina é inserida na gladc' opoit.tuiist.a c-ii-
acla pelo IntoGiacle, possivelmente ainda não foi realizado nenhum monito-
raiitonto de utilização liistóiica dc seus recursos. Poi outro lado, nos c-nsaios

rt.alizados. a predição baseada en] c/?lsfeMng foi coiiipa.fada a. ditas ouvias
técnicas dais simples de predição: ríJ assumir (lue o nível de utilização dos
iectiisos no momento da ie(luisição iiá. niant.ei-se o mesmo durante o período
de execução da aplicação do InteGlade ou ríi2 estimar que o compoitanlento
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ililin fiitiiio l)ióxiliio rPpiodiizhá a. média }\pleseiitada lias 24 horas ant.elioics
ao ilioiiient.o da ie(liiisição.

Os iesiiltados ol)tidos caiu os ensaios realizados apontam (late, eii(luant.o
não liá, dados stthcientes para. definição dos coiiipoitainentos piotot.íl)ecos,
po(l( -se roalizai a l)i( (lição dc ociosidade com base ein llilia dpssl\s (lilás t.ó(-
incas mais simples. Isso po(tela. sn feito pêtialeli\inent.e à colei.a inicial (los
(la(los. .após iiin perío(lo de roleta., (ltií:' po(le va.irai (le }\coi(lo ('oili o perfil

(le liso da nia(quina, passa-se a ut,ilizar os c/?zstc7s i(lent.ifi( i\(los. o peito(lo
míniitlo (le colete, einpiricainent.e observado, foi de a])ioxinit\dam( nt.c 3 meses
de infoiina.ções sobre o uso da. niá(quina«

5.2 Conclusões Gerais
O pior)leitia. de ieconheciniento de padrões de uso dos icculsos coiiiptttacio-
nais niost.rali-se tlat.á.v'el pelas t.écnicas dc c/uslcrán.g. Os iesultn(los ol)t,i(los
niostiaiani (lue liá ?t.lgttnias vatiaçoes de dcsenipenlio (las técnicas propostlls
lilás, de ilianeira gcial, a predição baspad?\ em cltlsÉezs pode agiegai valoi-
aos l)topósitos (lo bit('Grade

Coliio sugestão (le tia.banhos futttios, pode-se ri) implementar mais va.ii-
}[ções dos algoritiitos e n[étodos apresentados (e.g. ]i]étodo Cha.iiieleon 1261,
medi(la de siniilaridade DPF 1271), eniiqitecendo o processo de configuração
dos modos (le operação das nláqtiinas, ráí,) bem como ptoniover a intPgtação,
ao módulo LUPA do InteGiade, dos algoiitnios inlplenientados.
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Apêndice A

Implementação realizada

A.l Descrição da arquitetura do software im.
plementado

Pala inlplenientar o teconhecimcnto de padrões proposto iiestt. tiaballio foi
clescnvolvido mini módulo de softxx'are, na linguagem .lava. O software itnple-
nlentado podeis sei teaproveitado ou inelllolado, podendo inclusive sel lute.
fiado ou a.captado (linguagem e/'ou padrões) }io soft.wa.ie (lue implenienta a
gia(le ol)ottitnista do pro.leio Int.eGlade

O (tiagialna de classes da Figura. .A.l oferece uma. breve descrição da
at(ltiitetuta utilizada na implementação do software.

Consideiatldo as dix-lisas possibilidades de impletnentação das técnicas
de c/71sfeü7zg, a implementação do software utilizou fortemente o paradigma.
cle orientação a ol)jetos. A ai(luitetuia. proposta possibilitou a ciiaçã.o (le uni
al(al)ouço ('in iiió(Ittlos (lue podem facilnteiite sei est.eildidos. Isso ppiiiiite
inlplement.a.l os divnsos aspectos das técnicas de c/ílsfe7Íz7..g, possibilitando a
inclusão de novos modelos em eventuais tiaballlos futuros.

.A classe DataVector é a ieptesentação de unl objeto iio coiitcxto da
análise de ('onglonieiados. Ela possui atributos que representam todas as
infoiliiações de utilização de recursos computacionais (lue caiactelizaiil uni
objeto.

Objetos do tipo Cluster representam os c/ü.sters rotulados. O compor-
tamento prototípi('o d( finido poi um c/u.soez é implementado poi lun ob.let.o
do tipo DataVector, atribiito do ol)jet.o do tipo Cluster iesppctivo.

.A classe (lJlustenngManager é responsável pelo controle da apli(ação.
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DataVector

Figttia .\.l: Diagrama UÀ'll com as classes fundamentais (lo softwl\ie iniplc
montado.

Ela coot(leria o piocpsso de partição dos (la(los originais, lecebenclo ob.fetos do
ripa DataVector e stl])nleteiido-os ao processo de partição eiii c/usfefs. .Xléni
(listo. funciona colho post.o de acesso aos c/usíers foinittdos p itiiplementa a
i(lentificação de protótipos para. os objetos que são apresentados ao algoiitlno
de l)medição.

.\ c]asse (]lusteringFactory é alma fábrica de ob.jet.os. Ela coiist.lói ol)-
jptos (le classes conciet.}ls (late inlplementl\iii alguma das classes al)stiatas
Parser, Atgorithm: DataDistance, ClusterDatal)istan,ce e Represen-
tatãueAlgor'item.

.A classe abstiata Parser possui a interface necessá.iia à construção da
uiassa de dados (lue será submetida ao algoritnio c/?lslez'áng. Suas subclasses
iealizani o tiatanlento de dados históricos obtidos a paitii (lo nionitoianiento
de utilização de llln (lutei-minado l ecuiso coniputacíonal.
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O t\lgoiitnio de cZusterín.g ])lopiiamente dito é implement.ado poi objetos
do tipo -AZgorithm. Cada técnica existente de\e sei inlplement.ada poi uill
subclasse apio])nada.

.As ntedidas de similatidacle entre vetoies de dados e }ts nipdidas de sinii-
la.ri(la(l(. pntie colljliiltos cle x-ctoies de ditdos são inipleineiitadlis. tespectiva-
tiiciitP. pot sul)class( s das clê\ases al)stlatas Data-Dístance t' C'Zusfer.Pa-
la.Distatlce. Novamente, c'ada niétiica oxisteiit.e é iillpleni( fita(la poi iliiia
sito(lasso específica..

Finahiieute, os diversos modos de se calctllai o objeto iepieseilt.at.ivo (le
ilni cotigloineiados são iniplenientados por subclasses da. classe abstiata .l?e-
presentafiüe.AZgoráthm.

A.2 Ambiente de execução dos ensaios
O software implementado pode sei obtido na Internet, at.invés da página

e ht.t.p:/,/www.ime.usp.br/'geinlanob/disser'tacão/

Também é dis])onibilizado o arquivo coiii as configurações de luii pio-
.feto do software Eclipse 3.0 1281, utilizado para. o desenvolvimento do código
implemf'atado.

Na página citada ante[iorment.e, pode-se obter tainbéni un] exeiiiplo do
ar(lttivo de c'onfigliração iitilizado para a. definição do tipo de ensaio (lue será
tea.liza(lo pelo software ilnplenientado. Esse ar(lttix'o seiva d( pnt.Inda pala o
soft.wz\re p coiiténi iiiii conjiint.o de paios c])ave e valor, (lefiiiiit(lo ca(la limo
([as técnicas que saia. ilnp]ementada no ensaio. .A fábrica (te o]).fetos descrita
na seção ante-iioi utiliza os parãmet.ios desse al(lttix.o pala consttuii os objet.os
neccssáiios para a. execução do ensaio escolhi(lo.

Nesta ni( sina página, são disponibilizados todos os ar(lttivos (lue foiani
ut.ilizados pala realizar os ensaios dest.e t.iabalho. Cada tipo de ensaio é
descrito por ilni ai(luix;o de configuração distinto.
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Apêndice B

Resultados dos Ensaios

Est.e }ll)õit(li(-c traz os iesttlt,idos mais (let.alliados dos eiisa.ios realiza(los.
scs iosliltados são t\picseittados en] forma de tabela e são descritos pelos
índices de ac( ttos e pelos índices de desempenho relativo discutidos ao longo
dest.e tias)alllo.
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