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Resumo

O armazenarnelito de dados sequenciais (como as séries temporais: por exemplo)
em bases de dados trouxe à. t.ona a necessidade de desenvolvinlent.o de técnicas
eficientes de indexação e busca e tarnbénl (]e t.écnicas eficazes de mineração dedados.

Devido ao t.amanho das se(iüências; as séries temporais são em geral reduzidas em
tamanho, principalment.e para indexação e busca. Para a redução do t.amanho das
séries são ut.ilizados difeient.es algorit.mos de redução de dimensionalidade

Os efeitos de diferent.es t.ipos de redução sã,o bastante investigados na literatura da
área com respeito aos aspectos quantia.at.avos tais como tempo de processamento,
quantidade de memória requerida e número de acesso a páginas do disco. No
entanto. não se obser-.,am muitos est.tidos que avaliam os efeit.os sob o ponto de
vista qualitatl-,,o.

Nest.e t.rabalho proa,oinnf; o uso de critf;rios objetixos para avaliar de que forma c-s
resultados de at.ividades tais como bus(a. l)or similaridade e cálculo de aglomerados
(c/usfcrzrzgl sã.o afetados do ponto dc vista qualit.atino pelos diferent.es algoritmos
de redução de diinensionalidade.

F'eram impienientados quatro algoritnlos de redução de dimensionalidade na pla-
t.aforma R. Em busca por similaridade foi avaliado o desempenho dos algoritmos
na categoria de buscas conhecida poi ''vizinhos mais próximos" e em aglomeração
foram utilizados dois algorit.mos de aglomeração. As avaliações foram realizadas
em conjuntos de dados prove[[ient.es de uma cent.ra] de atendimento

Resumo 

O armazenamento de dados sequenciais ( como as séries temporais, por exemplo) 
em bases de dados trouxe à tona a necessidade de desenvolvimento de técnicas 
eficientes de indexação e busca e também de técnicas eficazes de mineração de 
dados. • 
Devido ao tamanho das seqüências, as séries temporais são em geral reduzidas em 
tamanho, principalmente para indexação e busca. Para a redução do tamanho das 
séries são utilizados diferentes algoritmos de redução de dimensionalidade. 
Os efeitos de diferentes tipos de redução são bastante investigados na literatura da 
área com respeito aos aspectos quantitativos tais como tempo de processamento, 
quantidade de memória requerida e número de acesso a páginas do disco. No 
entanto, não se observam muitos estudos que avaliam os efeitos sob o ponto de 
vista qualitativo. 

Neste trabalho propomot, o uso de critérios objetivos para avaliar de que forma os 
resultados de atividades tais como busca por similaridade e cálculo de aglomerados 
( clustering) são afetados do ponto de vista qualitativo pelos diferentes algoritmos 
de redução de dimensionalidade. 

Foram implementados quatro algoritmos de redução de dimensionalidade na pla
taforma R. Em busca por similaridade foi avaliado o desempenho dos algoritmos 
na categoria de buscas conhecida por "vizinhos mais próximos" e em aglomeração 
foram utilizados dois algoritmos de aglomeração. As avaliações foram realizadas 
em conjuntos de dados provenientes de uma central de atendimento. 
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Capítulo l

Introdução

1.1 Motivações

Hoje em (]ia a produção (]e dados como resultado do armazenanient.o de transações toinou-
se uma tarefa simples e rotineira e tem gerado enormes volumes de dados. Os sist.emas
t.ransacioilais armazenam t.idas as transições de um client.e, seu histórico, vendas de uma
empresa; os dais diferentes dados sobre produtos, fornecedores, clientes, empregados, etc.
Além disso, avanços em aquisição de dados, desde um simples leitor de código de barras até

sist.amas (]e sensoriamento remoto, geram mais e mais dados. A cada dia. mais operações
cornqueiras sao automat.izadas, e a cada nova transição como compras com cartão de crédito.
operações bancárias e terminais de venda, novos registros correspondentes são armazenados.

Est.es dados est.ão em um nível de granularidade muito pequeno, dihcultando uma visão mais

generalizada. Além disso. muitos dos bancos de dados anuais contém un] volume tal de registros
blue inviabiliza a possibilidade de análise humana.

O dado é a estrut.ura fundamental sobre a qual um sistema de informação at.ua. A in
formação pode ser vista colho uma representação ordenada e enxuta dos dados resultantes de

uma consulta que permite a visualização e interpretação dos mesmos. O conhecimento provém
da interpreta-ção, geralment.e pessoal, das informações apresentadas pelo sistema de banco de

dados. Inteligência é o boi:n uso do c'onhecimento adquirido. A pirâmide do conhecimento.
representada na figura 1.1 demonstra que a quant.idade de dados existente ein um sisa.ema
é muito grande. Já o montante de informação é deduzido devido a dados erróneos ou sem
expressão (importância). À'tenor ainda é a quantidade de conhecimento que pode ser extraído
desta informação através de técnicas de descoberta de conhecimento.

}

Capítulo 1 

Introdução 

1.1 Motivações 

Hoje em dia a produção de dados como resultado do armazenamento de transações tornou
se uma tarefa simples e rotineira e tem gerado enormes volumes de dados. Os sistemas 
transacionais armazenam todas as transações de um cliente, seu histórico, vendas de urna 
empresa, os mais diferentes dados sobre produtos, fornecedores, clientes, empregados, etc. 
Além disso, avanços em aquisição de dados, desde um simples leitor de código de barras até 
sistemas de sensoriamento remoto, geram mais e mais dados. A cada dia, mais operações 
corriqueiras são automatizadas, e a cada nova transação como compras com cartão de crédito, 
operações bancárias e terminais de venda, novos registros correspondentes são armazenados. 
Estes dados estão em um nível de granularidade muito pequeno, dificultando uma visão mais 
generalizada. Além disso, muitos dos bancos de dados atuais contém um volume tal de registros 
que inviabiliza a possibilidade de análise humana. 

O dado é a estrutura fundamental sobre a qual um sistema de informação atua. A in
formação pode ser vista como uma representação ordenada e enxuta dos dados resultantes de 
urna consulta que permite a visualização e interpretação dos mesmos. O conhecimento provém 
da interpretação, geralmente pessoal, das informações apresentadas pelo sistema de banco de 
dados. Inteligência é o bom uso do conhecimento adquirido. A pirâmide do conhecimento, 
representada na figura 1.1 demonstra que a quantidade de dados existente em um sistema 
é muito grande. Já o montante de informação é reduzido devido a dados errôneos ou sem 
expressão (importância). Menor ainda é a quantidade de conhecimento que pode ser extraído 
desta informação através de técnicas de descoberta de conhecimento. 

1 
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Os sistemas analíticos visarrl facilitar a análise por parte de pessoas que necessitam de
tomadas de decisão. Visam t:anil)énl integrar sistemas e consolidar informações, facilitando
a análise. pois os dados no ambiente a11alítico são consolidados. sumarizados ou sintetizados.
const.ituindo i!)formações de grallularidade maior em relaçã.o aos ambient.es t.ransacionais.

Os sistemas analít.ecos. porém, ainda são irlcapazes de obter conhecimento, ou fazem isso

a um preço muito alto e cona alta int.eram:ão do usuário já que é necessária a interpretação
pessoal dos dados, constituindo uin processo lento, caro e alt.agente subjetivo.

A t)rasca por informações em uma base de dados é realizada utilizando-se Sofisticadas
t.écnicas de análise daqueles dados a flm (!e encontrar padrões e regularidades nos mesmos: é a
descoberta de informação ''oculta'' nest.es dados. A esse processo dá-se o nome de Descoberta

de Conhecimento em Banco de Dados (/(rzow/erige Z)zscouery zrz Z.)afaz)ase - ÀDZ)).

Um passo particular do Ã'DD é aquele denominado de mineração de dados (adia rnàzzing),

que consiste na aplicação de algorit.mos específicos para a extraçã.o de padrões a partir das bases

de dados, constituindo part.e do processo de aquisição de conhecimento. Diversos algoritmos
de mineração existem e cada um possui uma particularidade e aplicação.

Anualmente: muitos dos dados cadast.rados nas bases de dados são variantes no tempo.
Por exemplo: o número de determinado produto vendido diariamente em uma loja, o número
de carros que passam poi um pedágio a cada inirluto: o desempenho diário das ações de
uma certa companhia na bolsa de valores nos últimos 12 meses, o número de atendimentos
por hora eln uma central de at.elldimento, et.c, são variáveis que tomam valores que podem
variar de uma unidade de t.enipo (minuto, hora: dia: mês, ano: et.cl para outra. Esses dados
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Os sistemas analíticos visam facilitar a análise por parte de pessoas que necessitam de 
tomadas de decisão. Visam também integrar sistemas e consolidar informações, facilitando 
a análise, pois os dados no ambiente analítico são consolidados, sumarizados ou sintetizados, 
constituindo informações de granularidade maior em relação aos ambientes transacionais. 

Os sistemas analíticos, porém, ainda são incapazes de obter conhecimento, ou fazem isso 
a um preço muito alto e com alta interação do usuário já que é necessária a interpretação 
pessoal dos dados, constituindo um processo lento, caro e altamente subjetivo. 

A busca por informações em uma base de dados é realizada utilizando-se sofisticadas 
técnicas de análise daqueles dados a fim de encontrar padrões e regularidades nos mesmos: é a 
descoberta de informação "ocultan nestes dados. A esse processo dá-se o nome de Descoberta 
de Conhecimento em Banco de Dados (Knowledge Discovery in Database - KDD). 

Um passo particular do KDD é aquele denominado de mineração de dados ( data mining ), 
que consiste na aplicação de algoritmos específicos para a extração de padrões a partir das bases 
de dados, constituindo parte do processo de aquisição de conhecimento. Diversos algoritmos 
de mineração existem e cada um possui uma particularidade e aplicação. 

Atualmente, muitos dos dados cadastrados nas bases de dados sã.o variantes no tempo. 
Por exemplo, o número de determinado produto vendido diariamente em uma loja, o número 
de carros que passam por um pedágio a cada minuto, o desempenho diário das ações de 
uma certa companhia na bolsa de valores nos últimos 12 meses, o número de atendimentos 
por hora em uma central de atendimento, etc, sã.o variáveis que tomam valores que podem 
variar de uma unidade de tempo ( minuto, hora, dia, mês, ano, etc) para outra. Esses dados 
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podem sei, portant.o. representados por uma seqiiência ordenada de valores na qual cada valor

corresponde ao valor observado da variável num det.einlinado instant.e. Essas variáveis que
possuem uma dimensão ten)po são conhecidas poi séries t.emporais (ízrJie serões). A análise
de séries temporais tem-se t.ornado ulli dos grandes desafios na área de nüneração de dados.
a ponto de serelll cunhados t.ermos como [nrzc se7'zes doía márzz7}.g ou íe n7)ora/ data mãrzá &g

Além disso, várias conferências da ál-ea. de /{rzom/erige Díscouery e A/ac#õne Éeaz'nzrzg. por
exemplo. têir] dedicado sessões ao tema série t.emporal.

As séries temporais aparecem nos mais variados domínios de aplicação: engenharia (mon-
itoramento baseado em sensores), pesquisa científica (missões espaciais), finanças (predição
de dados financeiros). medicina (monit.oração cardíaca., diagnósticos e (onlportament.os de pa-
cient.es), etc. Em coinput-ação e telecomunicações, por exemplo, é utilizada cm sistemas de
monitoração baseados em /ogs (informações gravadas)

Os primeiros trabalhos sobre recuperação de séries temporais consideravam ''casamento

exato" de séries. No ent.ant.o, atualinent.e existe uin consenso de que a recuperação de da
dos do t.ipo série tenl])oral deve ser baseada ei-n "similaridade'' . Critérios de similaridadfi silo
usados tanto em recuperação (quem'Íes) (]uarlto em várias t.arefas de mineração de séries t.eiripo-

rais. Entre as operações de mineração de séries temporais destacam-se a descoberta de regras
de associação, classificação, aglomeração! e predição IJNiF091. Diretarnente relacionadas ao
conceito de similaridade encontram-se as questões sobre representação de séries temporais

Várias abordagens para representação de séries t.einporais, conceitos de similaridade de
séries temporais e técnicas eficientes de indexação têm sido propostas nos últimos anos. A

mineração de séries temporais é uma área emergente que ainda não possui um conjunto de
fundamentos bem estabelecidos IKCMPOlal.

Um dos problemas mais estudados no contexto de análise computacional de séries temporais
é o da "redução de dimensionalidade" , ou seja, abordagens para gerar uma representação mais
compacta para as séries temporais. O tamanho das séries temporais pode ser bastante grande
e isso afet.a diretamente a eficiência conlputa-cional de qualquer sistema de base de dados
e também dos algoritmos de análise de dados. Em geral, o tamanho das séries t.emporais
é reduzido utilizando-se alguma técnica de amostragem ou t.ransformação de dados. Em
vez das séries originais, manipulam-se as séries reduzidas e assim obt.ém-se maior eficiência
con)put-acional em grandes bases de dados

Out.ro, e talvez principal: fato que motiva a redução de dimensionalidade é um fenómeno
conhecido por maldição da dimensionalidade (curso o/ dzrnenszona/{fy). Este fenómeno est.á

'Utilizaremos o termo aglomeração ao invés de c/üsíehng
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podem ser, portanto, representados por uma seqüência ordenada de valores na qual cada valor 
corresponde ao valor observado da variável num determinado instante. Essas variáveis que 
possuem uma dimensão tempo são conhecidas por séries temporais ( time series). A análise 
de séries temporais tem-se tornado um dos grandes desafios na área de mineração de dados, 
a ponto de serem cunhados termos como time series data mining ou temporal data mining. 
Além disso, várias conferências da área de Knowledge Discovery e Machine Learning, por 
exemplo, têm dedicado sessões ao tema série temporal. 

As séries temporais aparecem nos mais variados domínios de aplicação: engenharia (mon
itoramento baseado em sensores), pesquisa científica ( missões espaciais), finanças (predição 
de dados financeiros), medicina (monitoração cardíaca, diagnósticos e comportamentos de pa
cientes), etc. Em computação e telecomunicações, por exemplo, é utilizada em sistemas de 
monitoração baseados em logs (informações gravadas). 

Os primeiros trabalhos sobre recuperação de séries temporais consideravam "casamento 
exato" de séries. No entanto, atualmente existe um consenso de que a recuperação de da
dos do tipo série temporal deve ser baseada em "similaridade". Critérios de similaridade sào 
usados tanto em recuperação ( queries) quanto em várias tarefas de mineração de séries tempo
rais. Entre as operações de mineração de séries temporais destacam-se a descoberta de regras 
de associação, classificação, aglomeração1 e predição [JMF99]. Diretamente relacionadas ao 
conceito de similaridade encontram-se as questões sobre representação de séries temporai::;. 

Várias abordagens para representação de séries temporais, conceitos de similaridade de 
séries temporais e técnicas eficientes de indexação têm sido propostas nos últimos anos. A 
mineração de séries temporais é uma área emergente que ainda não possui um conjunto de 
fundamentos bem estabelecidos [KCMP0la]. 

Um dos problemas mais estudados no contexto de análise computacional de séries temporais 
é o da "redução de dimensionalidade", ou seja, abordagens para gerar uma representação mais 
compacta para as séries temporais. O tamanho das séries temporais pode ser bastante grande 
e isso afeta diretamente a eficiência computacional de qualquer sistema de base de dados 
e também dos algoritmos de análise de dados. Em geral, o tamanho das séries temporais 
é reduzido utilizando-se alguma técnica de amostragem ou transformação de dados. Em 
vez das séries originais, manipulam-se as séries reduzidas e assim obtém-se maior eficiência 
computacional em grandes bases de dados. 

Outro, e talvez principal, fato que motiva a redução de dimensionalidade é um fenômeno 
conhecido por maldição da dimensionalidade ( curse of dimensionality). Este fenômeno está 

1 Utilizaremos o termo aglomeração ao invés de clustering 
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relacionado a dados em espaços de alta dimensão e é observado em vários contextos. ent.re

eles, nas técnicas de indexação multidimensional. N4ais especificamente; urna série temporal de
tamanho n pode ser vista como um ponto no espaço #?' e estruturas de indexaçã.o multidilnen-

siona] tais como R -- frees poderiam ser usadas para indexar as séries t.emporais IBKSS901. No
entanto, sabe-se que o desempenho dessas est.rttturas degrada-se com o aument.o da dimensão
r! IKCll\CIPOlal. Na prática, o número de dimensões usado em indexação multidimensional varia

de 8 a 20. Portant.o; em geral. a illdexação de séries temporais leva em consideração alguma
técnica para a redução da diinensionalidade.

1.2 0bjetivos

Na lit.eram.ura. referente ao assunto podem sei enconti-idos vários algoritinos para a redução
de dimensionalidade de séries temporais. No entanto, observa-se que ainda não existem padrões
estabelecidos para a comparação dos mesmos. b,guitas análises consideram apenas o desem-

penho computacional. Em geral: ]la escolha de um algoritmo, além do desem})echo computa-
cional, outro aspect.o relevante é a sua e6cácla (por exemplo, a qua]idade dos resulta(]os).

Este trabalho tem como objetivos est.udar: ilr)plement.ar e avaliar sob o ponto de vista
qualitativo alguns algoritmos de redução de diniensionalidade para séries t,emporais

1.3 Contribuições deste trabalho

Este t.rabalho busca fazer uma avaliação (qualitativa dos algoritmos de redução de dimen-
sionalidade estudados. Por qualitativa não se deve ent.ender subjetividade: deve-se entender
a preferência pela análise de aspectos relacionados à qualidade (quão bem a relação entre as
séries temporais são preservadas após a redução de dimensionalidade) em vez dos aspectos
numéricos (tempo de execução, número de acesso a páginas de disco, etc).

Para isso: focamos as avaliações em duas atividades comuns no cont.ext.o de séries temporais:
a busca k NNÍ e aglomeração. A busca k-NN é um t.ipo de busca por similaridade bastant.e
comum em bases de dados multimídia. A aglomeração é uma das atividades comuns em
mineração de dados. Como crit.érios de avaliação são propostos índices que servem para
comparar o desempenho qualitativo dos diferentes algoritlnos no contexto das duas atividades.

Na parte experimental do t.rabalho: a plataforma R (http://wv\r.r-project.org) foi

adotada para as implementações. Os crit.érios que nora.earam a escolha dessa plataforma são:
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relacionado a dados em espaços de alta dimensão e é observado em vários contextos, entre 
eles, nas técnicas de indexação multidimensional. Mais especificamente, uma série temporal de 
tamanho n pode ser vista como um ponto no espaço IRn e estruturas de indexação multidimen
sional tais como R - trees poderiam ser usadas para indexar as séries temporais [BKSS90]. No 
entanto, sabe-se que o desempenho dessas estruturas degrada-se com o aumento da dimensão 
n [KCMPOla]. Na prática, o número de dimensões usado em indexação multidimensional varia 
de 8 a 20. Portanto, em geral, a indexação de séries temporais leva em consideração alguma 
técnica para a redução da dimensionalidade. 

1.2 Objetivos 

Na literatura referente ao assunto podem ser encontrados vários algoritmos para a redução 
de dimensionalidade de séries temporais. No entanto, observa-se que ainda não existem padrões 
estabelecidos para a comparação dos mesmos. Muitas análises consideram apenas o desem
penho computacional. Em geral, na escolha de um algoritmo, além do desempenho computa
cional, outro aspecto relevante é a sua eficácia (por exemplo, a qualidade dos resultados). 

Este trabalho tem como objetivos estudar, implementar e avaliar sob o ponto de vista 
qualitativo alguns algoritmos de redução de dimensionalidade para séries temporais. 

1.3 Contribuições deste trabalho 

Este trabalho busca fazer uma avaliação qualitativa dos algoritmos de redução de dimen
sionalidade estudados. Por qualitativa não se deve entender subjetividade: deve-se entender 
a preferência pela análise de aspectos relacionados à qualidade ( quão bem a relação entre as 
séries temporais são preservadas após a redução de dimensionalidade) em vez dos aspectos 
numéricos (tempo de execução, número de acesso a páginas de disco, etc). 

Para isso, focamos as avaliações em duas atividades comuns no contexto de séries temporais: 
a busca k-NN e aglomeração. A busca k-NN é um tipo de busca por similaridade bastante 
comum em bases de dados multimídia. A aglomeração é uma das atividades comuns em 
mineração de dados. Como critérios de avaliação são propostos índices que servem para 
comparar o desempenho qualitativo dos diferentes algoritmos no contexto das duas atividades. 

Na parte experimental do trabalho, a plataforma R (http: / /WYW. r-project. org) foi 
adotada para as implementações. Os critérios que nortearam a escolha dessa plataforma são: 
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a popu[arida(]e dessa p]ataforma: o fato dela ser um software público. o fat.o de ser possível
agregar novas funcionalidades na fonna de uma [oo/óoz. Quatro a]goritmos de redução de
dimensionalidade foram inlplenieiltados na plat.aforma R. Junt.agente com esses algoritmos
fol-ani implementadas também algumas ferramentas de análise baseadas nos índices propostos.

A análise foi focada en] uln conjunto de dados provenient.es de mina cei:ltl-a] (]e atendi-
mento. portant.o, as coillparações efetuadas restringem-se a esse domínio de dados. Porém. a
abordagem (le análise ])io!)ost.a l)ode ser aplicada eili (luaisquer conjuíitos de dados.

1.4 Organização do texto

No capít;uio 2 explicaillos o que sã.o séries t.emporais: descrevemos diferent.es formas de

representação de séries tenJporais e critérios de sinlilaridade ent.re séries temporais, que são
important.es em consult.as

Os algoiitíllos de ieduç:ãc» de dinlensionalidade simplificam a série temi)oral ou efer.uain uma

tiansfolinação e assim): possibilitam a criação de índices e consultas temporais cona t:enlpos
de resposta sat.isfatóiios. l)aseados nas séries reduzidas. Quatro a.lgoiit.ralos de redução de
dinlensionalidade utilizados no cont.exmo de séries temporais serão descritos no capítulo 3

Para analisei o desempenho (iualitat.i\o dos algorit.mos de redução de diiJiensionalidade

estudamos os efeit.os dos ajgoritmos em duas atividades que envolç'em séries temporais en]
bases de dados: busca por similaridade e aglomeração. Alguns critérios objetivos para avaliar
o desempenho qualit.ativo desses algorit.mos são propostos no capít.ulo 4

No capítulo 5 descrevemos inicialment.e a massa de dados provenientes de uma central
de atendimento c out.ro conjLmto de dados, que foram utilizados em nossos experimei)tos.

Em seguida apresentamos result.idos referent.es ao desempenho dos algoritmos de redução de
dimensionalidade quant.o aos crit.érios de avaliação propostos no capítulo 4.

No capot.ulo 6 apresentamos as cone:fusões deste trabalho e tecemos alguns comentários
sobre futuros t.rabalhos.
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a popularidade dessa plataforma, o fato dela ser um software público, o fato de ser possível 
agregar novas funcionalidades na forma de uma toolbox. Quatro algoritmos de redução de 
dimensionalidade foram implementados na plataforma R. Juntamente com esses algoritmos 
foram implementadas também algumas ferramentas de análise baseadas nos índices propostos. 

A análise foi focada em um conjunto de dados provenientes de uma central de atendi
mento, portanto, as comparações efetuadas restringem-se a esse domínio de dados. Porém, a 
abordagem de análise proposta pod: ser aplicada em quaisquer conjuntos de dados. 

1.4 Organização do texto 

No capítulo 2 explicamos o que são séries temporais, descrevemos diferentes formas de 
representação de séries temporais e critérios de similaridade entre séries temporais, que são 
importantes em consultas. 

Os algoritmos de redução de dimensionalidade simplificam a série temporal ou efetuam uma 
transformação e assim, possibilitam a criação de índices e consultas temporais com tempos 
de resposta satisfatórios, baseados nas séries reduzidas. Quatro algoritmos de redução de 
dimensionalidade utilizados no contexto de séries temporais serão descritos no capítulo 3. 

Para analisar o desempenho qualitativo dos algoritmos de redução de dimensionalidade 
estudamos os efeitos dos algoritmos em duas atividades que envolvem séries temporais em 
bases de dados: busca por similaridade e aglomeração. Alguns critérios objetivos para avaliar 
o desempenho qualitativo desses algoritmos são propostos no capítulo 4. 

No capítulo 5 descrevemos inicialmente a massa de dados provenientes de uma central 
de atendimento e outro conjunto de dados, que foram utilizados em nossos experimentos. 
Em seguida apresentamos resultados referentes ao desempenho dos algoritmos de redução de 
dimensionalidade quanto aos critérios de avaliação propostos no capítulo 4. 

No capítulo 6 apresentamos as conclusões deste trabalho e tecemos alguns comentários 
sobre futuros trabalhos. 



(capítulo 2

Séries temporais

Vimos no capítulo l as aplicações e importância das séries temporais nas bases de da-
:ios. Vimos também sua definição: uma se(lüência ordenada de valores medidos ein instant.es
t'rcsceotcs de telllpo. Dcpen(]eiido da natureza do evento da. se(liiência. temos dois t.iPOS dc
seqtiêlicias: se esta ior comi)opta de séries de símbolos r)orninais de un] alíabet.o em particular.
er)tão é uma seqíiênc:ia temporal discreta (íe7rtpora/ seqzzerzce) e se for composta de valores
contínuos (números reais), elltão é conhecida por série tenlpoial (fznle seTzes).

Ullaa série t.emporal de tan)anglo rt sela representada por u]]] vetou :í = lz 1, á :: 1, 2, . . . . n,.
Cada conlponent.e z. é uin nomeio real, re])resent.ando o valor de uma variável no instante í.
A unidade de medida temporal é dependente do cont.exmo que originou as séries temporais:
podem ser dias. minutos, segundos, meses, anos, etc. Nest.e t.rabalho, consideramos unidades

de t.empo eclüiespaçados: ist.o é, se para- o inst.ante á a tmi(jade de t.empo for f{ então para o
inst.ant.e á + l t.enlos fí+-i = f: + A, com .À sendo uma constante. Por exemplo, a série

(49, 20. 49: 44, 20: 33, 39, 44, 33. 23, 28, 38, 23. 23, 28,

33. 23. 60. 25: 25, 22: 57, 25, 28, 40, 43: 30. 33: 36: 25. 25)

pode ser o regist.ro das vendas diárias de tim produto .4 numa loja no mês de julho de um
determinado ano. Neste caso temos rz = 31, pois são trint.a e uin valores de venda de produto.
urn valor por unidade de t.empo (dia). O conaponent.e zi = 49 corresponde às unidades do
produto .4 vendidas ilo primeiro dia de julho: o componente z2 = 20 às unidades do produto
,4 vendidas no segundo dia de julho. e assim por diant.e.

Uma série temporal pode t.ambéin ser representada. graficamente. No caso da série acima.
a representação gráfica é mostrada na figura 2.1. Embora estejamos considerando unidades
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Capítulo 2 

Séries temporais 

Vimos no capítulo 1 as aplicações e importância das séries temporais nas bases de da
ios. Vimos também sua definição: urna seqüência ordenada de valores medidos em instantes 

•~ crescentes de tempo. Dependendo da natureza do evento da seqüência temos dois tipos d,: 
seqüências: se esta for composta de séries de símbolos nominais de um alfabeto em particular, 
~ntã~-é ~ma seq~~ncia temporal discreta ( temporal sequence) e se for composta de valores 
contínuos (números reais), então é conhecida por série temporal ( time series). 

Uma série temporal de tamanho n será representada por um vetor 5; = [xi], i = 1, 2, ... , n. 
Cada componente Xi é um número real, representando o valor de uma variável no instante i. 
A unidade de medida temporal é dependente do contexto que originou as séries temporais: 
podem ser dias, minutos, segundos, meses, anos, etc. Neste trabalho, consideramos unidades 
de tempo eqüiespaçados, isto é, se para o instante i a unidade de tempo for ti então para o 
instante i + 1 temos ti+l = ti + ,6., com ,6. sendo uma constante. Por exemplo, a série 

x = (49,20,49,44,20,33,39,44,33,23,28,38,23,23,28, 

33,23,60,25,25,22,57,25,28,40,43,30,33,36,25,25) 

pode ser o registro das vendas diárias de um produto A numa loja no mês de julho de um 
determinado ano. Neste caso temos n = 31, pois são trinta e um valores de venda de produto, 
um valor por unidade de tempo (dia). O componente x1 = 49 corresponde às unidades do 
produto A vendidas no primeiro dia de julho, o componente x 2 = 20 às unidades do produto 
A vendidas no segundo dia de julho, e assim por diante. 

Uma série temporal pode também ser representada graficamente. No caso da série acima, 
a representação gráfica é mostrada na figura 2.1. Embora estejamos considerando unidades 

6 
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discretas de tempo: 110 gráfico a série será representada por unia curva contínua
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Figura 2.1: Reprcsent.anão gráfica de uma série temporal
(No eixo z (horizontal) est.ão os 31 dias de julho e no eixo

y ('t'erticall est.ão as unidades vendidas do produto A)

GráHcos são forma.s tl .eis pala a visuaili'açã.o e iíit.crpretação de dados e muitas vezes; são
utilizados como ferlainentas auxiliares à análise de dados. No cntai)to, [)ara uin grande vo]unic

de dados a análise visual não é uma tarefa simples- Além disso, devido a diliiensão tempo: a
análise de finja coleção de séries temporais é. por si só, mais comi)lixa que a aná,liso de uma
coleção de dados pontuais.

A análise de séries temporais é bastante estudada nas áreas de estatística e de processa-
mento de simais. Esses estudos visam entender a série (no sentido de iderlt.ificar como elas

foram originadas ou de onde elas provêml ou modelar a série para fins de previsões (pol exenl-
plo, baseado no comportarnent.o do desempenho das ações de uma companhia nos últ.amos 3
anos, qual será o desempenho no próximo ano?)

Com o avanço da tecnologia e de sistemas geienciadores de base de dados: que atual-
mente são capazes de armazenar um grande volume de dados e dados de diferentes tipos, a
arzáZáse compuÍacàona/ de séries t.em!)orais 'ç'em recebendo cada vez mais at.unção da comu.
nidade científica e indust.real.

Nest.e contexto, dois grandes problemas en] est.udo são: t.écnl(as para indexação eficiente
de séries temporais e mineração de séries temporais. A mineração de séries temporais é o
t.ermo que compreende a mineração de dados do tipo séries temporais.

O processamento de séries temporais envolve algumas quest.ões comuns. Dentre elas.
destacam-se as relacionadas à representação compus.acional e à escolha de critérios de si-
nlilaridade.
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discretas de tempo, no gráfico a série será representada por uma curva contínua. 
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Gráficos são formas úteis para a visualização e interpretação de dados e muitas vezei; sã.e, 
utilizados como ferramentas auxiliares à análise de dados. No entanto, para um grande volume 
de dados a análise visual não é uma tarefa simples. Além disso, devido a dimensão tempo, a 
análise de uma coleção de séries temporais é, por si só, mais complexa que a análise de uma 
coleção de dados pontuais. 

A análise de séries temporais é bastante estudada nas áreas de estatística e de processa
mento de simais. Esses estudos visam entender a série (no sentido de identificar como elas 
foram originadas ou de onde elas provêm) ou modelar a série para fins de previsões (por exem
plo, baseado no comportamento do desempenho das ações de uma companhia nos últimos 3 
anos, qual será o desempenho no próximo ano?). 

Com o avanço da tecnologia e de sistemas gerenciadores de base de dados, que atual
mente são capazes de armazenar um grande volume de dados e dados de diferentes tipos, a 
análise computacional de séries temporais vem recebendo cada vez mais atenção da comu
nidade científica e industrial. 

Neste contexto, dois grandes problemas em estudo são: técnicas para indexação eficiente 
de séries temporais e mineração de séries temporais. A mineração de séries temporais é o 
termo que compreende a mineração de dados do tipo séries temporais. 

O processamento de séries temporais envolve algumas questões comuns. Dentre elas, 
destacam-se as relacionadas à representação computacional e à escolha de critérios de si
milaridade. 
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2.1 Representação de séries temporais

A representação da série temporal refere-se à modelagem e representação dos dados ant.es

de sua indexação ou da aplicação de técnicas de mineração temporais- Essa repiesent.ação
pode ser resultante de uma transfonnação, quando iJecessáiio.

Por transformação referido-nos à mudança de rtpi'esentação do domínio teinpora] })ara
outros domínios. Por exemplo: en] vez de considerarmos a representação dos dados eln
seu domínio t.einporal, podemos considerar sua correspondent.e representação no domínio das
frequências.

O principal objetivo no estudo de diferentes repiesent.ações para as séries t.el)iporais é a
obtenção de representações mais compact.as ou mais fáceis de serem manipuladas, com perda
mínima de características present.es na série original-

Nest.e texto, uma série temporal original será representada por um vet.or e denotado por
uma let.ra minúsc:ula (como em /) e sua correspondente série reduzida. será deiiotf.dn P.'!c
vetou de rnesJna leria em maiúscula (c:onlo eln .f). Confol-me jú. iliencionamos anteilor:ncnl e
o tamanho da série original será denot.ado por 7t. O tamanilo da série reduzida será denot.a.do
'Por JV

2.1.1 Representações contínuas em domínio temporal

Uma abordagem bem simples para representar uma seqiiência de elementos de iiúnleros
reais é utilizar os elementos iniciais ordenados pelo instant.e de sua ocorrência, sem qualquer
i)ré-processamento IALSS95, LR9SI. Neste caso temos X = f e Ar . 7z.

Uma alternativa consiste em encontrar segmentos de funções lineares de forma a aproximar

a seqüência inicial. A sequência inicial é particionada ein várias subseqiiências contíguas e cada

uma delas é aproximada por um segment.o de uma função linear. Para particionar a seqüência
existem dois mét.odos principais: definir de ant:emão o número de segmentos ou determinar este

número e em seguida ident.ificar os segmentos correspondent.es IDGM97, GS991. O objet.ivo
é obter uma representação que fique na det.ecção das inudanç:as significativas da sequência:
transformando-a em uma. sequência de seginent.os de reta. Enquant.o esta abordagem é uma
represent.ação relativament.e diret.a: não ganha-se muito em termos de habilidade de manipular
as representações geradas. Uma possíve! aplicação deste tipo de representação é a detecção de
pontos de mudança (cAange-poznfl: ou seja, pont.os onde acontecem uma mudança significativa
de "(omportamento"
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2.1 Representação de séries temporais 

A representação da série temporal refere-se à modelagem e representação dos dados antes 
de sua indexação ou da aplicação de técnicas de mineração temporais. Essa representação 
pode ser resultante de uma transformação, quando necessário. 

Por transformação referimo-nos à mudança de representação do domínio temporal para 
outros domínios. Por exemplo, em vez de considerarmos a representação dos dados em 
seu domínio temporal, podemos considerar sua correspondente representação no domínio das 
freqüências. 

O principal objetivo no estudo de diferentes representações para as séries temporais é a 
obtenção de representações mais compactas ou mais fáceis de serem manipuladas, com perda 
mínima de características presentes na série original. 

Neste texto, uma série temporal original será representada por um vetor e denotada por 
uma letra minúscula ( como em x) e sua correspondente série reduzida será denotsda pelo 
vetor de mesma letra em maiúscula (como em X). Conforme já mencionamos anteriormente. 
o tamanho da série original será denotado por n. O tamanho da série reduzida será denotado 
por N. 

2.1.1 Representações contínuas em domínio temporal 

Uma abordagem bem simples para representar uma seqüência de elementos de números 
reais é utilizar os elementos iniciais ordenados pelo instante de sua ocorrência, sem qualquer 
pré-processamento [ALSS95, LR98]. Neste caso temos X= x e N = n. 

Uma alternativa consiste em encontrar segmentos de funções lineares de forma a aproximar 
a seqüência inicial. A seqüência inicial é particionada em várias subseqüências contíguas e cada 
uma delas é aproximada por um segmento de uma função linear. Para particionar a seqüência 
existem dois métodos principais: definir de antemão o número de segmentos ou determinar este 
número e em seguida identificar os segmentos correspondentes [DGM97, GS99]. O objetivo 
é obter uma representação que foque na detecção das mudanças significativas da seqüência, 
transformando-a em uma seqüência de segmentos de reta. Enquanto esta abordagem é uma 
representação relativamente direta, não ganha-se muito em termos de habilidade de manipular 
as representações geradas. Uma possível aplicação deste tipo de representação é a detecção de 
pontos de mudança ( change-point), ou seja, pontos onde acontecem uma mudança significativa 
de "comportamento". 
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Outra proposta é baseada na idéia da visão humana de que curvas suaves são transformadas

em segmentos lineares. Consiste bati(amena.e de unir iterativanlente dois segmentos linda.res

similares. Escolhem qual segmento será unido é baseado no critério de mirlimização do erro
quadrát.ico IKS071. Unia extensão desse modelo consiste ein associar a cada segnlent.o um peso,
o qual repiesent.a a importância relativa do seginent.o em comi)oração à seqiiência ('ompleta.
Deste modo, é possível comparar sequências olhando-se os segment.os mais impoit.antes IKP98j.

Uma. vantagem significat.iva destas abordagens é a habilidade de reduzir os impact.os prove-

nientes de ruídos. Entret.cinto. problemas como diferenças de amplitude (sca/277.g proa/erres) e
existêllcia de distorções ou "buracos" (gaps) ou deslocameiJtos no eixo do tempo (íÍme azís
dzsforíz07z) dão são abordados facilment.e.

2.1.2 Representações em outros domínios

No caso de t.ianforinações. a. idéia principal é transformar a série t.empoial inicial do domínio

tenipora] para. outro don)ínio. e ente.o utilizar uin conjunto de elementos t,est.e novo domínio
pa-ra- repiesent.ar a série origii)al.

Uma tiansforniação bem conhecida é a transformada discreta de Fourier (DzscreÍe Fouzíer
nazis/br'm OP'O IAFS031, em que a série original de tamanho rz no doiiiínio temporal é
convertida para un] pont-o no domínio das frequências. Para cada série, escolhem-se as Ar
primeiras frequências e ent.ão a série é vista como um pont.o no espaço Ar.dimensionar. Est.a
aborda.gein tem uma propriedade muito atraent.e na qual a amplitude dos coeficientes de
Fourier são invariant.es quando ocorrem deslocamentos nas séries, o qual permite cst.ender est.e

método para encont.rar séries similares ignorando-se os deslocament.os IAFS9SI. Detalharemos
est.a. técnica no próximo capítulo.

Outra possibilidade proposta é representar cada série temporal de tamanho rz como um

ponto no espaço n-dimensionar. Esta representação pode ser vista como uma representação
cont.ínua do domínio temporal IJLSI. Entretanto, se cada série for mapeada para um ponto
em um novo empa.ço com coordenadas que são derivadas do ponto da série original: esta deve
ser considerada uma abordagem de transformação de representação. Neste caso, a derivada

em cada porlt-o é determinada pela diferença entre o ponto e seu pont.o precedente IJLSI.

Uma abordagem mais recente usa a transfonnação em ondalet.as (Discrefe Nave/ef Tí-arz.s-

./brm - Z)WiO para converter cada série tenlpora] do domínio do t.empo para o domínio

t.empa/frequência. E uma transformação linear que decompõe a série original em component.es
diferentes de freqüência, sem perder a informação do instant.e de cada ocorrência de uin ele-
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Outra proposta é baseada na idéia da visão humana de que curvas suaves são transformadas 
em segmentos lineares. Consiste basicamente de unir iterativamente dois segmentos lineares 
similares. Escolher qual segmento será unido é baseado no critério de minimização do erro 
quadrático [KS97]. Uma extensão desse modelo consiste em associar a cada segmento um peso, 
o qual representa a importância relativa do segmento em comparação à seqüência completa. 
Deste modo, é possível comparar seqüências olhando-se os segmentos mais importantes [KP98]. 

Uma vantagen significativa de~tas abordagens é a habilidade de reduzir os impactos prove
nientes de ruídos. Entretanto, problemas como diferenças de amplitude (scaling problems) e 
existência de distorções ou "buracos" (gaps) ou deslocamentos no eixo do tempo ( time axis 
distortion) não são abordados facilmente. 

2.1.2 Representações em outros domínios 

No caso de tranformações, a idéia principal é transformar a série temporal inicial do domínio 
temporal para outro domínio, e então utilizar um conjunto de elementos neste novo domínio 
para representar a série original. 

Uma transformação bem conhecida é a transformada discreta de Fourier (Discrete Fourier 
Transform - DFT) [AFS93], em que a série original de tamanho n no domínio temporal é 
convertida para um ponto no domínio das freqüências. Para cada série, escolhem-se as N 
primeiras freqüências e então a série é vista como um ponto no espaço N-dimensional. Esta 
abordagem tem uma propriedade muito atraente na qual a amplitude dos coeficientes de 
Fourier são invariantes quando ocorrem deslocamentos nas séries, o qual permite estender este 
método para encontrar séries similares ignorando-se os deslocamentos (AFS93]. Detalharemos 
esta técnica no próximo capítulo. 

Outra possibilidade proposta é representar cada série temporal de tamanho n como um 
ponto no espaço n-dimensional. Esta representação pode ser vista como uma representação 
contínua do domínio temporal [JLS]. Entretanto, se cada série for mapeada para um ponto 
em um novo espaço com coordenadas que são derivadas do ponto da série original, esta deve 
ser considerada uma abordagem de transformação de representação. Neste caso, a derivada 
em cada ponto é determinada pela diferença entre o ponto e seu ponto precedente (JLS]. 

Uma abordagem mais recente usa a transformação em ondaletas (Discrete Wavelet Trans
form - D WT) para converter cada série temporal do domínio do tempo para o domínio 
tempo/freqüência. É uma transformação linear que decompõe a série original em componentes 
diferentes de freqüência, sem perder a informação do instante de cada ocorrência de um ele-
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mento no tempo. A série é então represerlt.ada por suas características, expressas at.revés dos

coeficientes de ondaletas. lgualllaent.e à abordagem DFT; apenas algtms poucos coeficientes
são necessários para aproxilJiar a represent.ação da série temporal. As séries armazenadas como

vedor de características podem sel illdexadas multidinlensionalmente por algumas est.Futuras.
como por exemplo: á.ivoJ-es R.

Com estes t.ipos de represent.açõcs, uma série t.emporal torna-se um objet.o mais gerenciável,

que permit-e a definição de medidas de sinlilaiida;de eficientes e aplicações comuns de mineração
de dados.

UnQnW

''---q
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2.1.3 Representações discretas

Uma t.erceira abordagem para lidar com séries temporais é a conversão da série inicial
jcom elementos no domínio reall em séries discretas, composta por símbolos de um alfabeto,
também chamada discret.ização ldzscrefzzaííorz) . Uma linguagem para descrever os símbolos;

de uni a,Ifabet.o c a ielaqão entre duas séries temporais é proposta etn l.APWZ951 Est.a Lin-
guagem Definida por Formas (SDL S/tape De/imzfzon Larzguage) é capaz de descrever consult.as

baseadas el-n formas para lidar com bancos de dados temporais, já que permite b/uzry maícÃ.
Nesse tipo de consulta. o que import.a é a forma geral: dão importando os detalhes mínimos
de uma série paio.iculai-

O primeiro passo no processo de represent.ação é definir o alfabeto de sín-tbolos e então
convert.er a série inicitll para a série simbólica. A con'ç'ersão pode ser kit.a considerando-se
as transições de um inata.nte temporal para o próximo, e ent.ão atribuindo se um símbolo do
alfabeto descrito para cada transição.

Outra sugestão de segment.ação de séries t.empoiais IHY99j é computar a mudança que
ocorre em um ponto e seu ponto consecutivo e representar t.odes os pontos consecutivos at.ravés
de um único segmento. Un-L caso particular é quando estes segmentos são classificados em duas

classes: alterações (fiut.uaçõesl grandes (símbolo 1) ou pequenas (símbolo 0). Desta forma,

cada. série temporal é convertida em uma seqüên(ia binária perfeitamente manipulável por
algoritnios ger)éticos, por exemplo.

Uma abordagem diferente para converter uma série t.emporal em uma seqüência discreta
é utilizar aglomeração. Primeiro a sequência original é decomposta em um conjunto de sub-
seqt.iências de t.amanho w, onde u é o tamanho fixo da janela (ou ./Fume). Então, o conjunto de
todas as subseqiiências é agrupado, originando k agrupament.os e então um símbolo diferente
é associado a cada agrupamento. A versão discret.a da seqüência inicial é obtida substituindo
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mento no tempo. A série é então representada por suas características, expressas através dos 
coeficientes de ondaletas. Igualmente à abordagem DFT, apenas alguns poucos coeficientes 
são necessários para aproximar a representação da série temporal. As séries armazenadas como 
vetor de características podem ser indexadas rnultidimensionalrnente por algumas estruturas, 
como por exemplo, árvores R. 

Com estes tipos de representações, uma série temporal torna-se um objeto mais gerenciável, 
que permite a definição de medidas de similaridade eficientes e aplicaçpes comuns de mineração 
de dados. 

2.1.3 Representações discretas 

Uma terceira abordagem para lidar com séries temporais é a conversão da série inicial 
( com elementos no domínio real) em séries discretas, composta por símbolos de um alfabeto, 
também chamada discretização ( d1scrct12ation). Urna linguagem para descrever os símbolos 

f de um alfabeto e a relação entre duas séries temporais é proposta em (APWZ95] Esta Lin
guagem Definida por Formas (SDL - Shape Definition Language) é capaz de descrever consultas 
baseadas cm formas para lidar com bancos de dados temporais, já que permite blurry match. 
Nesse tipo de consulta, o que importa é a forma geral, não importando os detalhes mínimos 
de uma série particular. 

O primeiro passo no processo de representação é definir o alfabeto de símbolos e então 
converter a série inicial para a série simbólica. A conversão pode ser feita considerando-se 
as transições de um instante temporal para o próximo, e então atribuindo-se um símbolo do 
alfabeto descrito para cada transição. 

Outra sugestão de segmentação de séries temporais [HY99) é computar a mudança que 
ocorre em um ponto e seu ponto consecutivo e representar todos os pontos consecutivos através 
de um único segmento. Um caso particular é quando estes segmentos são classificados em duas 
classes: alterações (flutuações) grandes (símbolo 1) ou pequenas (símbolo O). Desta forma, 
cada série temporal é convertida em uma seqüência binária perfeitamente manipulável por 
algoritmos genéticos, por exemplo. 

Uma abordagem diferente para converter uma série temporal em uma seqüência discreta 
é utilizar aglomeração. Primeiro a seqüência original é decomposta em um conjunto de sub
seqüências de tamanho w, onde w é o tamanho fixo da janela ( ou frame). Então, o conjunto de 
todas as subseqüências é agrupado, originando k agrupamentos e então um símbolo diferente 
é associado a cada agrupamento. A versão discreta da seqüência inicial é obtida substituindo 
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cada subseqiiência pelo símbolo associado ao agrupamento à dual ela pertence IDLX'i+0SI.

Out.ro método para conçert.er séries temi)orais eili scqiiêlicias de símbolos é baseada no

uso de SeF-Orça tãzv.rzg A/aps r$OA/,l IGLT01 . Gui001. Esta conversão consiste de três etapas:
pri!-oleiro. uma nova série é composta a partia da diferença entre dois valores collsecutivos da

série origii:tal. Depois: janelas de talnarlho telllporal u' (chamadas de janela de encaixe) são
inseridas no SONO: que resulta em uin lJó dit.o verlcedor. Cada nó é associado com um símbolo.

o que significa que a seqiiêrlcia resultante pode ser visto como uma seqiiêiicia dc símbolos.

A vantagem dos métodos acima é que a série ternpoial é particionada de um modo natu-
ral: depei3dente de seus valores apenas. Ent.ret.arlto: os símbolos do alfabet.o são usualmente
escolhidos ext.ernanlent,e, o (lue sigrlifica que eles são impostos pelo usuário ((lue de-,'cria saber
os símbolos mais ajust.áveis) ou são est.abelecidos cle uma maneira artificial. A série discret.a
é mais fácil de ser manipulado. e processada. do que a série origillal contínua.

4 2.2 Similaridade entre séries temporais

ix.guitas das consultas nos sisa.chás tradiciona.is de gerenciament.o de base de dados podem
ser especificadas de forma precisa. Por exetnpio, em uma base de dados de funcionários.

pode-se desejar recuperar as informações de t.odor os funciona.rios do sexo feminino que foram
adnlit.idos ant.es de uma certa data. Excito pela. quantidade de dados a serem pesquisadas:
nã.o ]lá nenhuma dificuldade em se concretizar t.a.l consulta. O result.ado da consult.a será o
conjunto de todos os funcionários que satisfazen] as restrições especificadas na consulta

No entant.o. quando consideramos dados dais complexos t.ais corno séries t.emporais e ima-

gens. a especificação das consultas t.terna-se mais complexa. Considere: poi exemplo: unia base
de séries temporais relacionados ao volume de vendas de uma. rede de supermercados. Se dese-
jarmos recuperar os dados sobre os produtos cujas séries apresentam caract.erísticas de cresci-

mento de venda em datas próximas a feriados, haveria a. necessidade de se especificar quais
dat.as correspondem aos feria.dos, o que é considerado crescimelit.o; se a série deve apresent.ar
característ.ica de crescimento necessária.inent.e eni t.odor os feriados. etc. Em outra aplicação,
o usuário pode est.ar interessa.do en] verificam t.odes as séries (lue apresei)t.aill tendência de
cresciment.o no voluille de vendas. Para tal, haveria necessidade de se especificar formalmente

o significado de "t.endência de crescimento" . Da mesma forma. não é difícil imaginarmos dife-
rentes tipos de consultas que poderiam ser realizadas em uma base de séries temporais. Uma
linguagem de consulta que contemplasse todas as possibilidades seria possivelmente muito
complexa e de difícil manipulação.
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cada subseqüência pelo símbolo associado ao agrupamento à qual ela pertence (DLM+98]. 

Outro método para converter séries temporais em seqüências de símbolos é baseada no 
uso de Self-Organizing Maps (SOM) [GLT0l, Gui00]. Esta conversão consiste de três etapas: 
primeiro, uma nova série é composta a partir da diferença entre dois valores consecutivos da 
série original. Depois, janelas de tamanho temporal w ( chamadas de janela de encaixe) são 
inseridas no SOM, que resulta em um nó dito vencedor. Cada nó é associado com um símbolo, 
o que significa que a seqüência resultante pode ser visto como uma seqüência de símbolos. 

A vantagem dos métodos acima é que a série temporal é particionada de um modo natu
ral, dependente de seus valores apenas. Entretanto, os símbolos do alfabeto são usualmente 
escolhidos externamente, o que significa que eles são impostos pelo usuário ( que deveria saber 
os símbolos mais ajustáveis) ou são estabelecidos de uma maneira artificial. A série discreta 
é mais fácil de ser manipulada e processada do que a série original contínua. 

2.2 Similaridade entre séries temporais 

Muitas das consultas nos sistemas tradicionais de gerenciamento de base de dados podem 
ser especificadas de forma precisa. Por exemplo, em uma base de dados de funcionários, 
pode-se desejar recuperar as informações de todos os funcionários do sexo feminino que foram 
admitidos antes de uma certa data. Exceto pela quantidade de dados a serem pesquisadas, 
não há nenhuma dificuldade em se concretizar tal consulta. O resultado da consulta será o 
conjunto de todos os funcionários que satisfazem as restrições especificadas na consulta. 

No entanto, quando consideramos dados mais complexos tais como séries temporais e ima
gens, a especificação das consultas torna-se mais complexa. Considere, por exemplo, uma base 
de séries temporais relacionados ao volume de vendas de uma rede de supermercados. Se dese
jarmos recuperar os dados sobre os produtos cujas séries apresentam características de cresci
mento de venda em datas próximas a feriados, haveria a necessidade de se especificar quais 
datas correspondem aos feriados, o que é considerado crescimento, se a série deve apresentar 
característica de crescimento necessariamente em todos os feriados, etc. Em outra aplicação, 
o usuário pode estar interessado em verificar todas as séries que apresentam tendência de 
crescimento no volume de vendas. Para tal, haveria necessidade de se especificar formalmente 
o significado de "tendência de crescimento". Da mesma forma, não é difícil imaginarmos dife
rentes tipos de consultas que poderiam ser realizadas em uma base de séries temporais. Uma 
linguagem de consulta que contemplasse todas as possibilidades seria possivelmente muito 
complexa e de difícil manipulação. 
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O que se observa na prática para se lidar con) esses tipos de da(tos são os chamados
consult.as por exemplo. O usuário apresent.a ao sist.ema uma consult.a na fornaa de uin (lado.
A seguir, o sistema busca na base de dados todos aqueles que são 'parecidos" com o dado de
consulta..

O conceito de ''sei parecido" pode ser expresso formalmente at.revés de cria.brios de simi-
laridade. Tais crit.brios geralmente correspondem a. alguma medida (ou dist.alicia) e quanto
i:menor a distância entre dois objetos, mais sinlilales eles são.

Observe também que inesnio em situações nas quais deveriam exist.ir valias séries suposta
ment.e iguais, dificilnlent.e llaverá casainent,o chato de séries. pois esses dados são geralineilt.e

sujeitos a ruídos (geralment.e lJa fase de aquisição de dados). Portanto. mesmo nessas sit.nações
não faz seiJtido a realização de compai'ações exatas e sim coi:npalações 'próximas'

Identificar compaílhias com pa(!rã.o de cresciment.o similar; determinam produtos cona
padrão similar de venda e descobrir ações cona tendências similares iio mercado de ações
são alguns exemplos que ilustram a ut.ilidade de busca Dor sinlilaiidade en] ba.se de dados
temporais

Os critérios de similaridade adequados de})endenl do domínio de aplicação e tainbén] da
representação adorada. Para séries temporais contínuas jvalores reais), uma possível nle.lida é

a norma LP Dadas duas séries temporais í = 1.ri , . . . , z,.l e d = lyl , . - . , .v.l, define-se a norma
(ou dist.anciã) L., l $ p $ x como sendo:

z,,(x, y)

Quando p l t.em-se a distancia f\'railhat.mail, dada por:

o- (f, g) = >: :«. - ":

e quando p = 2 tem-se a dist.anciã euclidiana, dada por,

n

lZ

D2 t,:. 'g)

A distância euclidiana é a. mais utilizada para mensurar a similaridade entre séries temporais
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O que se observa na prática para se lidar com esses tipos de dados são os chamados 
consultas por exemplo. O usuário apresenta ao sistema uma consulta na forma de um dado. 
A seguir, o sistema busca na base de dados todos aqueles que são "parecidos" com o dado de 
consulta. 

O conceito de "ser parecido" pode ser expresso formalmente através de critérios de simi
laridade. Tais critérios geralmente correspondem a alguma medida ( ou distância) e quanto 
menor a distância entre dois objetos, mais similares eles são. 

Observe também que mesmo em situações nas quais deveriam existir várias séries suposta
mente iguais, dificilmente haverá casamento exato de séries, pois esses dados são geralmente 
sujeitos a ruídos (geralmente na fase de aquisição de dados). Portanto, mesmo nessas situações 
não faz sentido a realização de comparações exatas e sim comparações "próximas". 

Identificar companhias com padrão de crescimento similar, determinar produtos com 
padrão similar de venda e descobrir ações com tendências similares no mercado de ações 
são alguns exemplos que ilustram a utilidade de busca por similaridade em base de dados 
temporais. 

Os critérios de similaridade adequados dependem do domínio de aplicação e também da 
representação adotada. Para séries temporais contínuas (valores reais), uma possível medida é 
a norma Lp. Dadas duas séries temporais x = [x1, ... , xn] e fJ = [Y1, ... , Ynl, define-se a norma 
(ou distância) Lp, l ~ p ~ oo como sendo: 

n 

Lµ(X, Y) = I)xi - yi)P 
i=l 

Quando p = l tem-se a distância Manhattan, dada por, 

n 

D1(x, y) = L lxi -yij 
i=l 

e quando p = 2 tem-se a distância euclidiana, dada por, 

n 

D2(i, fl) = L(xi - Yi) 2
. 

i=l 

A distância euclidiana é a mais utilizada para mensurar a similaridade entre séries temporais. 
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2.2.1 Tipos de busca por siinilaridade

Existem dois tipos de consultas por siinilaiidade base.ante (difundidas ei]] bases de dados
inultidi iilensionais :

+ range querzcs: ietoina todas as séries que estão a uma distancia ( da série de consulta.
l\.tais formalmente. dada unia série de corJsult.a d, un] conjunto de séries B. uma. distancia

D (cria-éiio de siinilaridade) (qualquer e uma t.oleiância ( > 0, o conjunto de séries

recuperadas é dado por:

R - {/ c B : D(« j') $ .}

e k-uzzzrz/zos rrzüís prózzntos: retorna as k séries nazis sinii]ares à série (]e consulta. l\,leis

foimalilielit.e, consiste em det.elminar, na formulação dada para o range qzzery, ui]] c tal

que o (onjunto resposta R possua exat,amante k elementos, isto é, tal que IXI = #.

Nessas consultas: urna abordagem por força brut.a, come, a busca sequencial: para obt.er
as real)ost.as re(luar a comparação da série tenl])ora.l de consult.a q com to(ias UUtFâs séries do

banco de dados. Claramente, esta abordagem não é praz-icável eill bases de dados com grande
volume de dados

Índices multidimensio1lais são geralment.e \it.ilizados pala a- indexação de sét-ies t,empola.is,

\.,isando acesso e recuperação eficiente de dados. No entanto, o tamanho rl das séries temporais.
que é interpretado (omo sendo o número de dirliensões na indexação, é em geral muito gialide.
A degradação de desempenho dos ín(vices multidirliensionais para dimensões muit.o altas é um

fenómeno base.ante conhecido. Para cona.ornar essa dihcuidade, a abordagem mais utilizada é

a redução de dinlensionaiidade. As séries temporais são reduzidas ou sint.etizadas. usan(lo por
exemplo. alguma das abordagens de represent.ação descritas anteriormente.

No caso de buscas do tipo range quer
descrit.a pelos seguintes passos IFK).'i941 :

existe uma t.étnica beBI conhecida que pode ser

e obt.er a representação reduzida de cada seqiiência na base de dados

e construir um índi('e mult.idimensioilal para esses dados reduzidos

e numa busca do tipo rarzge quere: na qual a série de consult.a é q e a tolerância é e: obt.er a

representação reduzida Q de d'e usar o índice para recuperar todas as séries (reduzidas)
a lmia dist.anciã menor ou igual a f de Q (a dist.anciã considerada para as séries reduzidas

náo necessariament.e precisa ser a mesma da considerada para as séries originais).
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2.2.1 Tipos de busca por similaridade 

Existem dois tipos de consultas por similaridade bastante difundidas em bases de dados 
multidimensionais: 

• range queries: retorna todas as séries que estão a uma distância E da série de consulta. 
l\fais formalmente, dada uma série de consulta q, um conjunto de séries B, uma distância 
D ( critério de similaridade) qualquer e uma tolerância E > O, o conjunto de séries 
recuperadas é dado por: 

R = { x E B : D( if, x) ::; d 

• k-vizinhos mais próximos: retorna as k séries mais similares à série de consulta. Mais 
formalmente, consiste em determinar, na formulação dada para o range query, um E tal 
que o conjunto resposta R possua exatamente k elementos, isto é, tal que !RI = k. 

Nessas consultas, uma abordagem por força bruta, como a busca sequencial, para obter 
as respostas requer a comparação da série temporal de consulta if com todas outras séries do 
banco de dados. Claramente, esta abordagem não é praticável em bases de dados com grande 
volume de dados. 

Índices multidimensionais são geralmente utilizados para a indexação de séries temporais, 
visando acesso e recuperação eficiente de dados. No entanto, o tamanho n das séries temporais, 
que é interpretado como sendo o número de dimensões na indexação, é em geral muito grande. 
A degradação de desempenho dos índices multidimensionais para dimensões muito altas é um 
fenômeno bastante conhecido. Para contornar essa dificuldade, a abordagem mais utilizada é 
a redução de dimensionalidade. As séries temporais são reduzidas ou sintetizadas, usando por 
exemplo, alguma das abordagens de representação descritas anteriormente. 

No caso de buscas do tipo range query, existe uma técnica bem conhecida que pode ser 
descrita pelos seguintes passos [FRM94]: 

• obter a representação reduzida de cada seqüência na base de dados 

• construir um índice multidimensional para esses dados reduzidos 

• numa busca do tipo range query, na qual a série de consulta é if e a tolerância é E, obter a 
representação reduzida Q de if e usar o índice para recuperar todas as séries (reduzidas) 
a uma distância menor ou igual a E de Q ( a distância considerada para as séries reduzidas 
não necessariamente precisa ser a mesma da considerada para as séries originais). 
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e realizar um pós-processamento para descart.ar os falso-positivos

Ao se utilizar a técnica descrita acima, uln aspect-o Imporá-ante a ser considerado é a questão
dos falsos positivos e falsos negat.ivos. Falsos positivos ocorrem quando as séries aparentam
estar próximas cona respeit-o ao índice construído, porém elas realmente encont.ram-se dist.antes

uma da outra. Coillo este problema pode ser resolvido em um estágio de pós-processamento,
falsos-positi't'os podem ser tolerados. Por outro lado: falsos negativos ocorrem quando séries
(lue est-ão próximas não são consideradas próximas pelo esquema de indexação e não são
recuperadas. Falsos negar.ivos não são aceitáveis em um esquema de indexação.

O que torna interessar)te a ut.ilização da técnica descrita acima é a exist.ência de um teorema

que apresenta as condições suficient.es para a não existência de falsos negativos IAFS931.

TeoFe\na 2. \. SejaTn D..gi«.t e D..a..::a. a,s medidas de simttarldade usadas respectiuam,ente

para as séries orLgtTtals e pura as respect-i.ucts séries reduzidas. Para güraTttir Q existêvtcia de
íi.CÍLhUTTL falso Ttegattuo para busca.; do ttl)o talLg,e (\wety de-ueTn.os ter, T)ü'ru q aisquer pares de
Se7'ZeS ZÍ e x'.j;

0..d.;:..(X:, .fj) $ D-:gi..Z(f:, 4) (2 il

Est.e teorema garant.e (lue, desde que as distâncias Z-).{g{«-z e D«a«::a. utilizadas satisfaçam
a relação dada pela equação 2. 1, a ut.ilização da técnica descrita acima não apresentará falsos
negativos, ou seja, todas a séries de interesse (e event.ualmente mais algumas outras) serão
recupera-das.
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• realizar um pós-processamento para descartar os falso-positivos. 

Ao se utilizar a técnica descrita acima, um aspecto importante a ser considerado é a questão 
dos falsos positivos e falsos negativos. Falsos positivos ocorrem quando as séries aparentam 
estar próximas com respeito ao índice construído, porém elas realmente encontram-se distantes 
uma da outra. Como este problema pode ser resolvido em um estágio de pós-processamento, 
falsos-positivos podem ser tolerados. Por outro lado, falsos negativos ocorrem quando séries 
que estão próximas não são consideradas próximas pelo esquenia de indexação e não são 
recuperadas. Falsos negativos não são aceitáveis em um esquema de indexação. 

O que torna interessante a utilização da técnica descrita acima é a existência de um teorema 
que apresenta as condições suficientes para a não existência de falsos negativos [AFS93]. 

Teorema 2.1 Sejam Doriginal e Dreduzida as medidas de similaridade usadas respectivamente 
para as séries originais e para as respectivas séries reduzidas. Para garantir a existência de 
n,cnhum falso negativo para busca., do tipo range query devemos ter, para quaisquer pares de 
séries xi e Xj, 

(2.1) 

Este teorema garante que, desde que as distâncias D original e Dreduzida utilizadas satisfaçam 
a relação dada pela equação 2.1, a utilização da técnica descrita acima não apresentará falsos 
negativos, ou seja, todas a séries de interesse ( e eventualmente mais algumas outras) serão 
recuperadas. 
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-zà-lgoritmos de redução de
dimensionalidade

Os algoritmos de redução dc diriipnsionalidade são bastant:e corlhecidos e utilizados naF;
áreas de reconheciment.o de padrões e piocessanlellto de sinais. Vários dos algorit.mos utiliza-

dos na redução de dimensionalidade de séries temporais são os mesmas ou ent.ão adaptações
daqueles algorit.mos.

Neste capítulo descrevemos quatro algorit.mos de redução de dinlensiorlalidade utiliza-
dos em séries temporais: t.ransforinada discreta de Fourier (DFT), transformada discret.a de

Wavelets (DWT), pontos peceptualmente ilnport.antes (PIP) e r'íecew se 4ggregafe .Approzá-
m«f.on (PARI.

Os dois primeiros geram representações deduzidas baseadas em unia t.ransformação de
domínio, enquant.o os dois últimos sã.o represent.anões mais compactas (n)enoresl no próprio
domínio temporal. Náo consideramos rlenhum algoritnlo cuja representação é discreta, no
sentido discutido no capítulo anterior. A escolha. dos cluatro algorit.mos dão seguiu nenhum
cria.brio objet.ivo. Esses qual.ro algorit.mos foraiJI implenlent.ados e tesa.ados na plataforma R
(ver maiores informações sobre o R no capítulo 5 e maiores detalhes sobre a implement.anão
desses algoritmos no apêndice B).
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Algoritmos de redução de 
dimensionalidade 

Os algoritmos de redução de dimensionalidade são bastante conhecidos e utilizados nas 
áreas de reconhecimento de padrões e processamento de sinais. Vários dos algoritmos utiliza
dos na redução de dimensionalidade de séries temporais são os mesmas ou então adaptações 
daqueles algoritmos. 

Neste capítulo descrevemos quatro algoritmos de redução de dimensionalidade utiliza
dos em séries temporais: transformada discreta de Fourier (DFT), transformada discreta de 
Wavelets (DWT), pontos peceptualmente importantes (PIP) e Piecewise Aggregate Approxi
mation (PAA). 

Os dois primeiros geram representações reduzidas baseadas em uma transformação de 
domínio, enquanto os dois últimos são representações mais compactas (menores) no próprio 
domínio temporal. Não consideramos nenhum algoritmo cuja representação é discreta, no 
sentido discutido no capítulo anterior. A escolha dos quatro algoritmos não seguiu nenhum 
critério objetivo. Esses quatro algoritmos foram implementados e testados na plataforma R 
(ver maiores informações sobre o R no capítulo 5 e maiores detalhes sobre a implementação 
desses algoritmos no apêndice B). 
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3.1 DFT -- 'lyansformada discreta de Fourier

A análise de Fourier, utilizando a t.ransfonnada de Fourier t.enl-se most.Fado uma ferra-

menta poderosa no estudo de séries t.einpolais compost-as de sillais est.acionários (sinais que se

repet.em, que podem ser compostos de funções mat.emáticas sobrepostas como seno e co-seno)-

Esta transformação utiliza-se do conceit.o de transformada discret.a de Fourier (Dzscreíe
/?owrzer Tra7zs,f07'm - nr'iO para inapear as seqiiências temporais no domínio do t.empa para
o domínio das frequências IAPS031.

A transformada discreta de Fourier de olha série temporal de ri pontos í'

é definida como a série de rz números complexos X/; ./ = 1, ...?l dada por
1«.1, f 1..-., n

x/ Xl~H'y.x.eT\,Ç :i'Z«itl««b. j
t-l 1, 2: ..., zz

na qual j é a unidade imaginária, J :: y/--l e X/ é um nomeio complexo, com exceção de
Xo, que é urn número real se a série I' for coinpost-a de números reais. A série f pode ser
reconstruída pela transformada inversa de Fourier da seguinte forma:

\ l~/a, Y. x!-'pÇ.j'Z': it l«Ü. t
/=1

1, 2...., n

Para efeitos de redução de dimensionalidade, uma vez aplicada a transformada de lburie!.
escolhem-se os ]V primeiros coeficientes da série X/ e descart.am-se o restante dos coeflcient,es.

Todos os coeficientes de Fourier cona.ribuem globalmente para. a série, porém, os primeiros
coeficientes de Fourier possuem informações mais gerais sobre a série original, ao passo que os

últimos coeficientes possuem detalhes locais da série original. Dest.a forma, a ideia geral do
comportamento da série original pode ser expressa at.revés dos primeiros coeficient.es.

A figura 3.1 mostra uma série original e a respectiva série reconstruída utilizando-se os lO
primeiros coeficientes. Abaixo do grá.fico são i-nost.nadas as senóides correspondentes a cada
um dos coeficientes.

A figura 3.2 most.ra uma série original. provenient.e de unia central de at.endimento.

medindo-se o número de usuários atendidos via cAaf em int.ervalos de um minut.o, dentro
do período de 06:00:00 às 23:26:00 do dia 26/12/2005, cona.endo n = 1024 pont.os. A série
original está en] cor pret-a (série superiora e a série reduzida a Ar = 64 pontos utilizando DFT
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3.1 DFT - Transformada discreta de Fourier 

A análise de Fourier, utilizando a transformada de Fourier tem-se mostrado uma ferra
menta poderosa no estudo de séries temporais compostas de sinais estacionários ( sinais que se 
repetem, que podem ser compostos de funções matemáticas sobrepostas como seno e co-seno ). 

Esta transformaç.ão utiliza-se do conceito de transformada discreta de Fourier ( Discrete 
Fourier Transform - DFT) para mapear as seqüências temporais no domínio do tempo para 
o domínio das freqüências [AFS93]. 

A transformada discreta de Fourier de uma série temporal de n pontos x = [xt], t = 1, ... , n 
é definida como a série de n números complexos X 1 , f = 1, ... n dada por 

n 

X1 = lfvn,Lxtexp(-j2Jrjt/n),J = 1,2, ... ,n 
t=l 

na qual j é a unidade imaginária j = H e X f é um número complexo, com exceção de 
X 0 , que é um número real se a série x for composta de números reais. A série x pode ser 
reconstruída pela transformada inversa de Fourier da seguinte forma: 

n 

Xt = 1/ vn, L X1exp(j27f jt/n), t = 1, 2, ... , n. 
f=l 

Para efeitos de redução de dimensionalidade, uma vez aplicada a transformada de Fourier, 
escolhem-se os N primeiros coeficientes da série X 1 e descartam-se o restante dos coeficientes. 
Todos os coeficientes de Fourier contribuem globalmente para a série, porém, os primeiros 
coeficientes de Fourier possuem informações mais gerais sobre a série original, ao passo que os 
últimos coeficientes possuem detalhes locais da série original. Desta forma, a idéia geral do 
comportamento da série original pode ser expressa através dos primeiros coeficientes. 

A figura 3.1 mostra uma série original e a respectiva série reconstruída utilizando-se os 10 
primeiros coeficientes. Abaixo do gráfico são mostradas as senóides correspondentes a cada 
um dos coeficientes. 

A figura 3.2 mostra uma série original, proveniente de uma central de atendimento, 
medindo-se o número de usuários atendidos via chat em intervalos de um minuto, dentro 
do período de 06:00:00 às 23:26:00 do dia 26/12/2005, contendo n = 1024 pontos. A série 
original está em cor preta (série superior) e a série reduzida a N = 64 pontos utilizando DFT 
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Figura 3. 1 : Transformada discreta de Fourier e coeficientes
(Série (om 130 pontos no tempo e a represent.ação de 10 coeficientes de Fourier. Note que os
últimos coeficierJt.es contribuem pouco para a reconstrução da série. A série origina! est.á. em

cor vermelha e a reconstruída em cor azul. Figura extraída de IKeo011.)

(6:25% do t.amanho da série original) e depois reconstruída, em vermelho (série inferior). A
série original foi deslocada 15 unidades para cima, a fim de facilitar a. comparação visual.

Um resultado importante com respeit.o ao DFT é que a distancia euclideana entre duas
séries no domínio t.emporal é exatamente igual à distância euclideana entre os coeficient.es

dessas séries. Em out.ras palavras, a DFT preserva a distância euclideana. Como conseqtiênica,
se apenas alguns coeficientes são utilizados para represent.ar a série no domínio das frequências,
ent.ão garant.e-se (lue a distância euclideana entre duas séries na represent.ação reduzida não
será superior à distância euclideana entre essas séries no domínio t.emporal. Est.e result.ado é

uma decorrência do teorema de Parseva] (ver mais det.olhes, por exemplo, em IAFS9SI).

Outro fato importante no caso da DFT é a exist.ência de um algorit.mo rápido, a transfor-

mada rápida de Fourier (Fase Fo her Trens/orvrz - Ff'17) que calcula os coeficientes em tempo
(.)(rl. logo). Além disso, a DFT não é sensível a deslocament.os verticais IAFS931, sendo muito
ut.ilizada em compressão de dados.
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Figura 3.1: Transformada discreta de Fourier e coeficientes 
(Série com 130 pontos no tempo e a representação de 10 coeficientes de Fourier. Note que os 
últimos coeficientes contribuem pouco para a reconstrução da série. A série original está em 

cor vermelha e a reconstruída em cor azul. Figura extraída de [Keoül].) 

(6,25% do tamanho da série original) e depois reconstruída, em vermelho (série inferior). A 
série original foi deslocada 15 unidades para cima, a fim de facilitar a comparação visual. 

Um resultado importante com respeito ao DFT é que a distância euclideana entre duas 
séries no domínio temporal é exatamente igual à distância euclideana entre os coeficientes 
dessas séries. Em outras palavras, a DFT preserva a distância euclideana. Como conseqüênica, 
se apenas alguns coeficientes são utilizados para representar a série no domínio das freqüências, 
então garante-se que a distância euclideana entre duas séries na representação reduzida não 
será superior à distância euclideana entre essas séries no domínio temporal. Este resultado é 
uma decorrência do teorema de Parseval ( ver mais detalhes, por exemplo, em [AFS93]). 

Outro fato importante no caso da DFT é a existência de um algoritmo rápido, a transfor
mada rápida de Fourier (Fast Fourier Transform - FFT) que calcula os coeficientes em tempo 
O(n log n). Além disso, a DFT não é sensível a deslocamentos verticais [AFS93], sendo muito 
utilizada em compressão de dados. 
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Figura 3.2: Série original e reconstit.uída. com DFT

Uma restrição a DFT é (lue est.a só pode scr aplicada a séJ-ies de tamanhos que sejam
potência de 2. Além disso, outra característ.i(a negatiç'a é que: ao efetuar a transformação,
perde-se a referência à localização temporal.

3.2 DWT l.\'ansformada discreta de ondaletas

As ondalet.as são muit.o ut.ilizadas em processainent.o e filtragem de sinais e anualmente são

aplicadas nas áreas dc finanças, est.atística, fractais: compressão de dados, análise espectral.
previsão, inteligência artificial, et.c IGra951 .

A origem do nome "transformada discret.a de ondaletas" vêm do inglês DiscreÍe Made/eí
T7azzis/ozvrz - Z,)WT. Alguns autores de text.os em língua portuguesa IMor991 preferem o uso da
t.ladução para o português "ondaletas" . ou "pequenas ondas'' . Nest.e t.exmo adot.amos o uso do
termo "onda,!eras"

A transformada de ondalet.as ( Made/ef TTans/ompi - 1+'17) ou transformada. discret.a de

ondalet.as são consideradas eficazes na substituição do algorit.mo DFT em muitas aplicações
de processamento gráfico, de imagens, de sinais e de fala ICF991. Nluito se aplica esta técnica
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Uma restrição a DFT é que esta só pode ser aplicada a séries de tamanhos que sejam 
potência de 2. Além disso, outra característica negativa é que, ao efetuar a transformação, 
perde-se a referência à localização temporal. 

3.2 DWT - Transformada discreta de ondaletas 

As ondaletas são muito utilizadas em processamento e filtragem de sinais e atualmente são 
aplicadas nas áreas de finanças, estatística, fractais, compressão de dados, análise espectral, 
previsão, inteligência artificial, etc [Gra95]. 

A origem do nome "transformada discreta de ondaletas" vêm do inglês Discrete Wavelet 
Transform - D WT. Alguns autores de textos em língua portuguesa [Mor99] preferem o uso da 
tradução para o português "ondaletas", ou "pequenas ondas". Neste texto adotamos o uso do 
termo "ondaletas" . 

A transformada de ondaletas ( Wavelet Transform - WT) ou transformada discreta de 
ondaletas são consideradas eficazes na substituição do algoritmo DFT em muitas aplicações 
de processamento gráfico, de imagens, de sinais e de fala [CF99]. Muito se aplica esta técnica 
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em redução de séries t.emporais c buscas baseadas em conte\l(lo. D\.VT é unia versão discreta
da t.ransformação WT em sinais numéricos.

A idéia fundam-nent.al dessa tiansfornlação é expressam- a série Original coliio uma combinação
de funções que iepresent.anl pe(l\ienes Olldas. O resultado é uln i tiansforinação que consiste de
uma se(lüência de coeficient.es cujos t.amanhos são ordenados através da potência de 2. Assim
sendo. se o sinal possuir t.amanho rz, então o primeiro conjunt.o de coeficient.es terá t.amanho
2". o segundo conjLulto terá t.amanho 2]. de!)ois 22. e assim sttcessivai:neilte até 2" 1. Cada

conjunt.o de coehcientes repicsenta a série t.eniporal eln lllJla determinada resolução. E como
se estivéssemos aplicando um filtro ''passca baixa" (/om passa, que tem o efeito de suavizar um
sina] (ou, no nosso caso. uma. série t.emporall

As ondaletas permitem a visualização de uma série t.empora] em diferentes resoluções. Cada
resolução reflet,e uma freqüéncia diferente. A técnica consiste en-l obter lné(lias e difereiaças de
uma série, dividindo a mesma em espectros. A t.ransformação gera dois conjuntos de valores: o

=orljunto das médias e o conjunto das diferenças (este ó chama(]o d'? coehcientes de ondaietas)
A cada passo é produzido urli conjunt.o de médias c (oca('ierlt(.s (luf? sã,o íie tamanho metade
do tamanho dos dados antes do início do ])osso. Por excml)]o: se unia série temi t.amanho
rz :: 256: então o primeiro passo produzirá 128 naé(lias e 128 coeficient.es. O con.Junto de
médias t.terna-se a entrada para o próximo passo, que irá gerar 64 médias e 64 coeficient.es. A
execução da t.ransformação t,ermina quando urna úni(a média (represent,ando a mé(]ia da série
original) e un] único coeflcient.e são gerados l2').

Formalmcrlte IPUr001, uma ondaleta é uma pequena onda que cresce e decresce em um
período limitado no tempo. Cada ondalet.a é uma funç=ão Ü( ) definida sobre o eixo dos
números reais, z C (--o)o, oo), satisfazendo duas propriedades básicas:

e A int.egral de Ü( ) é zero:

@(u)du = 0

e A integral do quadrado de 'Ü(.) é unir.ária:

t/>:(ujdu. = l

A primeira onda]eta surgiu em 19]0 com A. Haar e é definida como

-\ ~n..

0,

] <- ?, < n-

0 < u.Ç ll

caso contrário
Ü(U)(H)
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em redução de séries temporais e buscas baseadas em conteúdo. D\i\!T é uma versão discreta 
da transformação WT em sinais numéricos. 

A idéia fundamental dessa transformação é expressar a série original como uma combinação 
de funções que representam pequenas ondas. O resultado é uma transformação que consiste de 
uma seqüência de coeficientes cujos tamanhos são ordenados através da potência de 2. Assim 
sendo, se o sinal possuir tamanho n, então o primeiro conjunto de coeficientes terá tamanho 
2°, o segundo conjunto terá tamanho 21, depois 22

, e assim sucessivamente até 2n-l_ Cada 
conjunto de coeficientes representa a série temporal em uma determinada resolução. É como 
se estivéssemos aplicando um filtro "passa baixa" (low pass), que tem o efeito de suavizar um 
sinal ( ou, no nosso caso, uma série temporal). 

As ondaletas permitem a visualização de uma série temporal em diferentes resoluções. Cada 
resolução reflete uma freqüência diferente. A técnica consiste em obter médias e diferenças de 
uma série, dividindo a mesma em espectros. A transformação gera dois conjuntos de valores: o 
2onjunto das médias e o conjunto das diferenç.as (este é chamado de coeficientes de ondaletas). 
A cada passo é produzido um conjunto de médias e coeficientes que são de tamanho metade 
do tamanho dos dados antes do início do passo. Por exemplo, se uma série tem tamanho 
n = 256, então o primeiro passo produzirá 128 médias e 128 coeficientes. O conjunto de 
médias torna-se a entrada para o próximo passo, que irá gerar 64 médias e 64 coeficientes. A 
execução da transformação termina quando uma única média (representando a média da série 
original) e um único coeficiente são gerados (2º). 

Formalmente [PWOO], uma ondaleta é uma pequena onda que cresce e decresce em um 
período limitado no tempo. Cada ondaleta é uma função 1/J( ·) definida sobre o eixo dos 
números reais, x E (-oo, oo), satisfazendo duas propriedades básicas: 

• A integral de 1/J( ·) é zero: 1: 1/J( u)du = O 

• A integral do quadrado de 1/J( ·) é unitária: 

A primeira ondaleta surgiu em 1910 com A. Haar e é definida como: 

{ 

-l/v12, -1 < u ~ O; 
1/J(u)(H) _ 1/ y12, 0 < u ~ l; 

O, caso contrário 
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No cont.ext.o de redução de dimelisionalidade dc séries tenlpoiais. o uso desta. t.ransfor-

J-nada foi inicialmellt.e proposta em ICF901 e sucessivas análises foralli realizadas. l)oi exei1lplo
em IWAA00al, lix.lõr031 e ISSO(01.

A figura 3.3 mostra uilla série original (curva. superior/vermelho) e a raspe(uva série re
construída. (curva inferior/azull a. partir de 8 ondaletas de Haar

DBT

t{.tlt Ü

3

Figura 3.3: Transforma(]a discret.a de ondalet.as

(Série com 130 pontos no t.empa e a represent.anão de 8 ondaletas de Haar. A série origiiaal
está em cor vemielha e a reconstruída ein cor azul. Figura extraída dc IKeo011)

Ao passo que DFT nlapeia uma série t.enlporal discreta. para o domínio temporal. D\VT
mapeia esta mesma série pala um domínio à qual permite localização em ambos os don)ínios
(t.empola-l e das fre(ltiências).

DWT não é sensível a deslocainent.os verticais da série temporal e o tempo de computação
dos coeficientes de ondaletas é Olr!) ICP001.

Assim colmo a DFT: a DWT deve ser aplicada em séries ou sinais cujo tamanho seja uma
pot.ência de 2. Já o nomeio /V de pontos desejados para a série reduzida pode ser qualquer
número ent,ie um e o tamanho da série.

Existem diversas famílias de ondalet.as conllecidas: Haar. Daubecllies: Cloiflets e Slyinm
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No contexto de redução de dimensionalidade de séries temporais, o uso desta transfor
mada foi inicialmente proposta em [CF99] e sucessivas análises foram realizadas, por exemplo, 
em [WAA0üa], [1'1forü3] e [8S99]. 

A figura 3.3 mostra uma série original (curva superior/vermelho) e a respectiva série re
construída ( curva inferior/ azul) a partir de 8 ondaletas de Haar. 

D\VT 

H.u,ú ----------

Figura 3.3: Transformada discreta de ondaletas 
(Série com 130 pontos no tempo e a representação de 8 ondaletas de Haar. A série original 

está em cor vermelha e a reconstruída em cor azul. Figura extraída de [Keo0l]) 

Ao passo que DFT mapeia uma série temporal discreta para o domínio temporal, DWT 
mapeia esta mesma série para um domínio à qual permite localização em ambos os domínios 
(temporal e das freqüências). 

DWT não é sensível a deslocamentos verticais da série temporal e o tempo de computação 
dos coeficientes de ondaletas é O(n) [CF99]. 

Assim como a DFT, a DvVT deve ser aplicada em séries ou sinais cujo tamanho seja uma 
potência de 2. Já o número N de pontos desejados para a série reduzida pode ser qualquer 
número entre um e o tamanho da série. 

Existem diversas famílias de ondaletas conhecidas: Haar, Daubechies, Coiflets e Symm-
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leis IGra951, conforme figura 3.4. Cada faillília possui subclasses. (lue se distinguem pelo
número de coefi('lentes e nível de resolução. As famílias de Haar e Daubechies sã.o trans-
foiiiiações ort.onoiillais enquant.o Coiflets e Symmlet.s são transformações bi-ortoliormais.
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Figura 3.4: Diferentes famílias de ondalet.as
(Figura extraída. de IGra951)

A neura 3.5 mostra uma série original, proveniente de uma central de atendimento.
medindo-se o número de usuários atendidos via c/taí eni int.ervalos de um milluto. dentro
do período de 06:00:00 às 23:26:00 do dia 26/12/2005, contendo íi = 1024 pontos. A série
original está en] cor preta (série superior) e a série reduzida a Ar = 64 pontos utilizando DWT

(6:25% do tamanho da série original) e depois reconstruída; em vermelho (série inferior). A
série original foi deslocado 15 xuiida.des para cima. a fim de facilit.ar a comparação visual

PIP -- Pontos perceptualmente importantes

Numa seqiiência como em uma série temporal, os post.os crít.ices (por exemplo. aqueles
cujos valores diferelli abruptament.e dos de seus vizinhos) podem ser considerados percep-
t.ualmente important.es. Um conjunto de pontos percept.ualment.e important.es (Percepfua//y
/mporíanf Poznls - P/r') pode ser ut.ilizado para represent.ar uma série. Esta represent.ação
permit.e a comparação de séries t.emporais de diferentes t.amanhos IPCLN041.
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lets [Gra95], conforme figura 3.4. Cada família possui subclasses, que se distinguem pelo 
número de coeficientes e nível de resolução. As famílias de Haar e Daubechies são trans
formações ortonormais enquanto Coiflets e Symmlets são transformações bi-ortonormais. 
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Figura 3.4: Diferentes famílias de ondaletas 
(Figura extraída de [Gra95]) 

A figura 3.5 mostra uma série original, proveniente de uma central de atendimento, 
medindo-se o número de usuários atendidos via chat em intervalos de um minuto, dentro 
do período de 06:00:00 às 23:26:00 do dia 26/12/2005, contendo n = 1024 pontos. A série 
original está em cor preta ( série superior) e a série reduzida a N = 64 pontos utilizando DWT 
( 6, 25 % do tamanho da série original) e depois reconstruída, em vermelho ( série inferior). A 
série original foi deslocada 15 unidades para cima, a fim de facilitar a comparação visual. 

3.3 PIP - Pontos perceptualmente importantes 

Numa seqüência como em urna série temporal, os pontos críticos (por exemplo, aqueles 
cujos valores diferem abruptamente dos de seus vizinhos) podem ser considerados percep
tualmente importantes. Um conjunto de pontos perceptualmente importantes ( Perceptually 
Jmportant Points - PIP) pode ser utilizado para representar uma série. Esta representação 
permite a comparação de séries temporais de diferentes tamanhos [FCLN04]. 
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Figtua :3.5: Séi ie original e reconstituída com D\\rT

PIP é uma at)ordagem ada.f)toda para séries t.emporais semelhant.es a um eletrocardio
grama, devido a seus comportament.os únicos como a periodicidade. Estas séries (eletrocar-
diogranlas) são t.il)icamente caracterizadas poi poucos pontos críticos e considerações a serem
analisadas em períodos grandes e períodos cttrt.os. Em adição, pode-se identificar comporta-
ment.os do mercado (]e açoes: que possuem alta probabilidade de repetição de compottanlento.

Est.a é uma representação que originou-se de comparações de séries temporais do mercado
financeiro, onde as grandes oscilações nos rnovimcnt.os das ações de empresas são os fatos mais
importa-ates a serem finalizados IPCLN041.

A figura 3.6 most.ra 7 PIPs identificados em uma série temporal e a série reconstruída a
part.ir desses 7 PIPA. Observe (lue pequenas oscilações da curva original não aparecem na
curva reconstruída, mas a forma geral da clu"ç'a é recuperada de forma satisfatória.

A idelltificação dos PIPA em uma série é realizada por um algoritmo iterativo. O primeiro
e o último post.os da série são os dois PIPA iniciais, independente da série considerada. A
partir destes dois PIPA. obt.ém-se o terceit.o PIP que será o ponto da série original que possui a
maior distância vertical em relação ao segmento que liga os dois PIPs anteriores. Em seguida:
o quarto PIP corresponde ao ponto que possui a maior distância vert.ical em relação aos dois
segmentos adjacentes, um que liga o primeiro ao terceiro PIP e out.ro que liga o t.erceiro PIP
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PIP é uma abordagem adaptada para séries temporais semelhantes a um eletrocardio
grama, devido a seus comportamentos únicos como a periodicidade. Estas séries ( eletrocar
diogramas) são tipicamente caracterizadas por poucos pontos críticos e considerações a serem 
analisadas em períodos grandes e períodos curtos. Em adição, pode-se identificar comporta
mentos do mercado de ações, que possuem alta probabilidade de repetição de comportamento. 

Esta é uma representação que originou-se de comparações de séries temporais do mercado 
financeiro, onde as grandes oscilações nos movimentos das ações de empresas são os fatos mais 
importantes a serem analizados [FCLN04]. 

A figura 3.6 mostra 7 PIPs identificados em uma série temporal e a série reconstruída a 
partir desses 7 PIPs. Observe que pequenas oscilações da curva original não aparecem na 
curva reconstruída, mas a forma geral da curva é recuperada de forma satisfatória. 

A identificação dos PIPs em uma série é realizada por um algoritmo iterativo. O primeiro 
e o último pontos da série são os dois PIPs iniciais, independente da série considerada. A 
partir destes dois PIPs, obtém-se o terceito PIP que será o ponto da série original que possui a 
maior distância vertical em relação ao segmento que liga os dois PIPs anteriores. Em seguida, 
o quarto PIP corresponde ao ponto que possui a maior distância vertical em relação aos dois 
segmentos adjacentes, um que liga o primeiro ao terceiro PIP e outro que liga o terceiro PIP 
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Figura 3.6: Identificação de 7 PIPs
(Resultado da identificaçã.o de 7 pontos imporá.antes de percepção
de uma série com 30 pontos. Série de vendas de um produz.o no

mês de junho de determinado ano)

ao segundo. Após a identiíicaçã-o do quarto PIP, pode-se formar três seginer)tos de rota, cada
um ligando um PIP ao PIP adjacente. O processo continua it.erativament.e até que o número
de PIPs encont.Fados seja igual ao t.amanho da série, ou até que o rlúmero desejado de PIPs
seja encontrado.

Ao invés de armazenar os PIPs de acordo com o tempo (eixo temporal), os PIPA são ar-
mazenados de acordo com sua respectiva imporá.anciã, ou se.ja, de acordo com a ordem de
identificação. Utilizando se tal ordenação. pode-se escolher un] número menor de represen-
tantes para simplificar a sua representação.

A figura 3.7 mostra os pensos de identificação dos 5 primeiros PIPA em uma série tema)oral.
enquanto a figura 3.8 mostra os 10 primeiros PIPA identificados.

A figura 3.9 mostra uma série original, proveniente de uma central de atendimento.

medindo-se o número de usuários atendidos 'ç'ia cbaf ein intervalos de um minut.o, dentro
do período de 06:00:00 às 23:26:00 do dia 26/12/2005, cont.falido rl = 1024 pontos. A série
original está em cor preta (série superior) e a série reduzida para. N - 64 PIPs (6,25% do

tamanho da série original) e depois reconstruída está em vermelho (série inferior). A série
original foi desfocada 15 unidades para cima, a fim de facilitar a compara-ção visual

PIP é uma redução mais custosa computacionalment.e pois analisa-se muitos post.os a cada
passo do algoritmo. Seu tempo de execução é O(7t2).
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Figura 3.6: Identificação de 7 PIPs 
(Resultado da identificação de 7 pontos importantes de percepção 
de uma série com 30 pontos. Série de vendas de um produto no 

mês de junho de determinado ano) 
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Jun 30 

ao segundo. Após a identificação do quarto PIP, pode-se formar três segmentos de reta, cada 
um ligando um PIP ao PIP adjacente. O processo continua iterativamente até que o número 
de PIPs encontrados seja igual ao tamanho da série, ou até que o número desejado de PIPs 
seja encontrado. 

Ao invés de armazenar os PIPs de acordo com o tempo (eixo temporal), os PIPs são ar
mazenados de acordo com sua respectiva importância, ou seja, de acordo com a ordem de 
identificação. Utilizando-se tal ordenação, pode-se escolher um número menor de represen
tantes para simplificar a sua representação. 

A figura 3.7 mostra os passos de identificação dos 5 primeiros PIPs em uma série temporal, 
enquanto a figura 3.8 mostra os 10 primeiros PIPs identificados. 

A figura 3.9 mostra uma série original, proveniente de uma central de atendimento, 
medindo-se o número de usuários atendidos via chat em intervalos de um minuto, dentro 
do período de 06:00:00 às 23:26:00 do dia 26/12/2005, contendo n = 1024 pontos. A série 
original está em cor preta (série superior) e a série reduzida para N = 64 PIPs (6,25% do 
tamanho da série original) e depois reconstruída está em vermelho (série inferior). A série 
original foi deslocada 15 unidades para cima, a fim de facilitar a comparação visual. 

PIP é uma redução mais custosa computacionalmente pois analisa-se muitos pontos a cada 
passo do algoritmo. Seu tempo de execução é O(n2

). 
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May31 Jun 10 Jun 20 Jun 3Q May 31 Jun ]ü Jun 20 Jun 30

May31 Jun 10 Jun 20 Jun 3ü May 31 Jun lO .Jun 20 Jun 30

Figura 3.7: Ident.ificação de 5 P]Ps - passo ]
(Resultado da identificação de 5 pontos importantes de percepção da série da figura. 3.6)

May 31 Jun 05 Jun 10 Jun 15 Jun 20 Jun 25 Jun 30

Figura 3.8: Ordenação de 10 PIPs identificados - passo 2
(Resultado da ordenação de 10 pontos import.antes de percepção da série da figura 3.61

3.4 PAA

PAA vem do inglês Prece àse 4ggregafe .4pprozzmaÉÍorz e decidimos fazer referência a este
algoritmo simplesmente por PAA por não encontrarmos uma tradução adequada.

A idéia deste algoritmo consiste em dividir uma série em Ar segmentos de tamanho fixo.
adjacentes um ao outro, porém disjuntor, e calcular a. média dos valores dos pontos dentro de
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(Resultado da identificação de 5 pontos importantes de percepção da série da figura 3.6) 
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Figura 3.8: Ordenação de 10 PIPs identificados - passo 2 
(Resultado da ordenação de 10 pontos importantes de percepção da série da figura 3.6) 

3.4 PAA 

PAA vem do inglês Piecewise Aggregate Approx'imation e decidimos fazer referência a este 
algoritmo simplesmente por PAA por não encontrarmos uma tradução adequada. 

A idéia deste algoritmo consiste em dividir uma série em N segmentos de tamanho fixo, 
adjacentes um ao outro, porém disjuntos, e calcular a média dos valores dos pontos dentro de 
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09:00 13:00 17:00 21:00

Figura 3.9: Série original e reconstit.uída cona PIP

cada segmento, obtendo-se uma série formada pelos valores médios de cada un) dos segnlent.os.

Todas as séries temporais devem ter o mesmo tamanho, ou seja, séries com n pont.os. O
número de dimensões desejado N, tal que l $ Ar $ zz, será considerado um favor de rz. embora
isso não seja um requisit.o para o algoritmo.

A figura 3.10 ilustra a redução de uma série temporal de n = 8 pontos para unia
série de N = 2 pontos. A série original i' = (--1:--2.--1,0,2,1,1,0) foi dividida
em dois segmentos e a média de cada um foi calculada. O vetou de médias

(média(--1, --2, -- 1, 0), média(2, 1, 1, 0)) =(--1, 1) é a série temporal reduzida.

Jan 02 Jan 04 Jan 06 Jan 08

Figura 3.10: Exemplo de redução de dimensionalidade por PAA
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cada segmento, obtendo-se uma série formada pelos valores médios de cada um dos segmentos. 

Todas as séries temporais devem ter o mesmo tamanho, ou seja, séries com n pontos. O 
número de dimensões desejado N, tal que 1 :::; N =::; n, será considerado um fator de n, embora 
isso não seja um requisito para o algoritmo. 

A figura 3.10 ilustra a redução de uma série temporal de n = 8 pontos para uma 
série de N = 2 pontos. A série original x = (-1,-2,-1,0,2,l,l,O) foi dividida 
em dois segmentos e a média de cada um foi calculada. O vetor de médias X = 
(média(-1, -2, -1, O), média(2, 1, 1, O)) = (-1, 1) é a série temporal reduzida. 
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Figura 3.10: Exemplo de redução de dimensionalidade por PAA. 
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A figura 3.1 1 illostra uiiJa série Original com 130 pontos (curva superior/azul) e a respect.iva
série reduzida (curva inferior/vermelho) por PAA para 8 pontos.

X

-íB 6Ú @ -t(D +:® 'l-D

X3

X4

X7

X8

Figura 3.1 1: PAA - combinação de segmentos
(Série corri 130 pontos rlo tempo e a representação agrega(]a de segment.os. A série original

está em cor verlnellla e a rccoilstruída em cor azul. Not.e que a série reduzida é ul-na
combinação de 8 funções do t,ipo "box" . Figura extraída de IKeo011)

Dois casos não são iiit.eressantes. Quando Ar = rolão ocorre redução de dimensionalidade
e quando N = 1 t.en)os apenas ur]] ponto (lue equivale à média da série temporal

A c:omplexidade na construção dest.e índice para o problema da similaridade é O(Nrr?.).

A figura 3.12 most.ra uma série origillal: proveniente de uma central de atendimento.
medindo-se o núlllero de usuários atendidos via cbaí em int.ervalos de um minuto, derltro

do período de 06:00:00 às 23:26:00 do dia 26/12/2005; contendo rz = 1024 pontos. A série
original está em cor preta (série superior) e a série reduzida a /V = 64 pontos ut.ilizando PAA

(6,25% do tamanho da série original) e depois reconstruída. eln vermelho jsérie inferior). A
série original foi desfocada 15 unidades para cima. a flm de facilitar a comparaçã.o visual
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A figura 3.11 mostra urna série original com 130 pontos ( curva superior/ azul) e a respectiva 
série reduzida ( curva inferior /vermelho) por PAA para 8 pontos. 
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Figura 3.11: PAA - combinação de segmentos 
(Série com 130 pontos no tempo e a representação agregada de segmentos. A série original 

está em cor vermelha e a reconstruída em cor azul. Note que a série reduzida é uma 
combinação de 8 funções do tipo "box". Figura extraída de [Keo0l]) 

Dois casos não são interessantes. Quando N = n não ocorre redução de dimensionalidade 
e quando N = 1 temos apenas um ponto que equivale à média da série temporal. 

A complexidade na construção deste índice para o problema da similaridade é O(Nm). 

A figura 3.12 mostra uma série original, proveniente de uma central de atendimento, 
medindo-se o número de usuários atendidos via chat em intervalos de um minuto, dentro 
do período de 06:00:00 às 23:26:00 do dia 26/12/2005, contendo n = 1024 pontos. A série 
original está em cor preta ( série superior) e a série reduzida a N = 64 pontos utilizando PAA 
(6,25% do tamanho da série original) e depois reconstruída, em vermelho (série inferior). A 
série original foi deslocada 15 unidades para cima, a fim de facilitar a comparação visual. 
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''v
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J'

09 0Q 13 00 }Í:00 21.00

Figura 3.12: Série original e reconstituída cona PAA

3.5 Outros algoritmos

Para que o leitor tenha uma ideia da diversidade de algoiitrlios ut.ilibados pala a redução
de dimensionalidade de séries temporais, list.amos os diferentes algoritmos que encont.ramos
durant.e o estudo, juntament.e com algumas referências:

+ baseados em transformação de domínio

Discreto Fou'éter TraTlsfoTnn nrr IArsosl;

Dásczefe I'Vaus/et Trazes/b7Yn - D I'T ICF99ji

Singular Va,tue Decompositiolt

KL IWSA' 96l;
S L'Z) ou Kart\uneTt- Lote truz\sfoTm

Sãngu/ar Ua/ue DecomposãÉzorz-D - SV'DZ.) IKJF971 l

Wetghted Shm Singular Vague DecoTnpositton WSS rD;

+ representações mais curt.as no próprio domínio t.emporal
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Figura 3.12: Série original e reconstituída com PAA 

3.5 Outros algoritmos 
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Para que o leitor tenha uma idéia da diversidade de algoritmos utilizados para a redução 
de dimensionalidade de séries temporais, listamos os diferentes algoritmos que encontramos 
durante o estudo, juntamente com algumas referências: 

• baseados em transformação de domínio 

- Discrete Fourier Transform - DFT [AFS93]; 

- Díscrete Wavelet Transform - DWT [CF99]; 

Singular Value Decomposítíon - SVD ou Karhunen-Love transform 
KL [WSA +96]; 

Singular Value Decomposition-D - SVDD (KJF97]; 

Weíghted Sum Singular Value Decomposition - WSSVD; 

• representações mais curtas no próprio domínio temporal 
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F'zecemtsc .4gg7egaie .4pprolzrriazlãort - /)H ,4 IKCNIPOlal

r'e7cepÉua/Zy /rrtporfarz.í Pozztfs P/P Irei.N04j;

/:'tece se Linear r(-:onsianfJ HpprozzmaÉzo z. PLd r/)(,'d,l ji<POSj;

Ádapfíue F'tece ise C'ozzsfaní Á7)praz r/zafiorz ,4PC,4 IKCÀIPOll)j;

e rep!'esent.ação desci'eta (doniíllio t.enlporal)

$ymbo\ic AI)T)roltlnatloTt - SA.

Syrrzóo/zc Hggrcgafe .4pp7'0-VnrzaÍzort - S,4X ILKLCOSI l

H /zgrzed Suósequerz ce A/aíc/izrz/Ge7te7a/zzcd $?zXz T7ec ,q SAúí,/GST IPLC001 l

as representações

CIHEBUst\e\} polHn.OTlltals - CIHEB \CNÇ)A\.

Se4/- Oryarzzszrig Mapa $OM j\\rSHA04jt

'4pprozãrnafe DzsÉarzce 14aps dDM ISW901 l

Dynamzc 7'irrze I'rarpz tg Z)TW / De7'zuaÉzue DT}V - DDTIV IKPOil

outre

A figura 3.13 ilustra o efeito de alguns desses algolit.mos sobre unia série t.enlpoial de
tamanho 130. Em cada. gráfico, a série original é a mostrada em cor vennelho (série superior)
e a representação da respectiva série reduzida é rnost.Fada e]]] cor azul (série inferior)

CAPÍTULO 3. ALGORITJvIOS DE REDUÇAO DE DIMENSIONALIDADE 

Piecewise Aggregate Approximation - PAA [KCMPOla]; 

Perceptually Jmportant Points - PIP (FCLN04]; 

Píecewíse Linear (Constant) Approximation - PLA (PGA) [KP98]; 

- Adaptive Piecewise Constant Approxímation - APCA [KCMPOlb]; 

• representação discreta ( domínio temporal) 

- Symbolic Approximation - SA; 

- Symbolic Aggregate ApproXímation - SAX [LKLC03]; 

- Alígned Subsequence Matchin/Generalízed Sufix Tree - AS!vf/GST [PLC99]; 

• outras representações 

- CHEByshev polynornial.s - CHEB [CN04]; 

- Self-Organisíng Maps - SOM (vVSHA04]; 

- Approximate Distance Maps - ADM (SW90]; 

- Dynamíc Time Warping - DTW / Derivative DTW - DDTW [KPOl] 

28 

A figura 3.13 ilustra o efeito de alguns desses algoritmos sobre uma série temporal de 
tamanho 130. Em cada gráfico, a série original é a mostrada em cor vermelho (série superior) 
e a representação da respectiva série reduzida é mostrada em cor azul ( série inferior). 
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Figura 3.13: Alguns algoritmos de redução de dimensionalidade
(Figura extraída de IKeo011)
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Figura 3.13: Alguns algoritmos de redução de dimensionalidade 
(Figura extraída de [Keoül J) 
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Capítulo 4

.z\variação dos algoritmos

A avaliação de algoritmos com despeito ao desempenho computacional dos mesmos não é
em geral uma tarefa simples. O desempenl)o comput.acional pode ser altamente dependente
de diversos parâmetros tais como as particularidades de implementação, a configuração do
equipamento utilizado e as características dos dados utilizados.

No caso específico dc algorit.mos de redução de dinlensionalidade de séries temporais, uma
avaliação bastant.e comum iJa literat.ura é a análise do desempenho dos algoritmos na cons-
truçã.o de índices n)ultidimensionais e na (insulta sobre esses índices. Como exemplos de
análises citados coinumente, encontram se o tempo gasto para efetuar a redução (que afeta
diretamente o t.elnpo de construção ou atualização de um índice), ou ente.o o número de nós
visit.idos em média por collsulta (o que equivale ao número de acessos às páginas de disco.
uma vez que cada nó do índice geralmente é armazenado em uma página de disco), recursos
de memória, processamento e tempo de execução, etc.

Em particular, há várias publicações com avaliações sobre os quatro algoritlnos estuda-

dos neste trabalho: PezcepÍua//y /rnporfanf Po rtfs - P/P IFCLN04, CFNL04: Gon041, Pzece-
mzse .4ggregafe ,4pprozzmafzon - /)H.A IKCivlPOlb. l<CNIP01al, DÍscreíe Fourzer TransAmrz
Df'T IWAA00a, KP00, KCNIPOlb. KCN'lPOla: Nlõr03, WAA00bl e DÍscrefe Made/et Trazes

.for-rn - Dl+'T IWAA00a; KCRIPOlb. KCN,IP01a, l\,lõr03, XA'AA00bl.

Os dados quantitativos avaliados dependem nã.o apenas das particularidades de impõe
mentação, n.las t.ambém de out.ros favores como o hardware utilizado, a estrutura de índice

utilizada, os tipos de dados utilizados. Portanto, análises deste tipo são úteis apenas para
uma det.erminada configuração de uso.

Traballlos mais recent.es mostram uma maior preocupação com avaliações que sejam indo.
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Capítulo 4 

Avaliação dos algoritmos 

A avaliação de algoritmos com respeito ao desempenho computacional dos mesmos não é 
em geral uma tarefa simples. O desempenho computacional pode ser altamente dependente 
de diversos parâmetros tais como as particularidades de implementação, a configuração do 
equipamento utilizado e as características dos dados utilizados. 

No caso específico de algoritmos de redução de dimensionalidade de séries temporais, uma 
avaliação bastante comum na literatura é a análise do desempenho dos algoritmos na cons
trução de índices rnultidimensionais e na consulta sobre esses índices. Como exemplos de 
análises citados comumente, encontram-se o tempo gasto para efetuar a redução ( que afeta 
diretamente o tempo de construção ou atualização de um índice), ou então o número de nós 
visitados em média por consulta ( o que equivale ao número de acessos às páginas de disco, 
uma vez que cada nó do índice geralmente é armazenado em uma página de disco), recursos 
de memória, processamento e tempo de execução, etc. 

Em particular, há várias publicações com avaliações sobre os quatro algoritmos estuda
dos neste trabalho: Perceptually Important Points - PJP [FCLN04, CFNL04, Gon04], Piece
wise Aggregate Approximation - PAA (KCMPOlb, KCMP0la], Discrete Fourier Transform -
DFT [WAA00a, KP00, KCMP0lb, KCMPOla, Mor03, WAAO0b] e Discrete Wavelet Trans
form - DWT [WAA00a, KCI'vIPOlb, KCMP0la, rvfor03, WAA00b]. 

Os dados quantitativos avaliados dependem não apenas das particularidades de imple
mentação, mas também de outros fatores como o hardware utilizado, a estrutura de índice 
utilizada, os tipos de dados utilizados. Portanto, análises deste tipo são úteis apenas para 
uma determinada configuração de uso. 

Trabalhos mais recentes mostram uma maior preocupação com avaliações que sejam inde-
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!)endentes de implementação. No (ontexto de busca })oi' sii)hilaridade. pode-se ellcotitrar coili
relativa frequência o uso (ie conceitos como ;:!)odor de poda: (p7?1r77zz7"&g pome7): :precisão:
(preczszo z) e ;reconhecimento:' (Teca//): a serem descritos adiant.c.

Neste t:rabalho. decidimos !ealiztir avaliações (]ualittitix.as dos algoiitiiios de reduz:ão (ie
dinlensionalidade estudados. Para tt\nt.o: centialllos os cst.tidos eni duas atix;idades comuns
sobre bases de dados: busca: que no caso específi(-o de séries temporais é urna busca por
similaridade: e aglomei-ação: unia aíiálise explora.tóiia lltilizada em processos cle iniileração de
dados. A seguir descrevemos (ritérios propostos para as twaliações qualit.atiçar referentes a
essas duas atividades.

4.1 No contexto de busca por similaridade

Conforme descrito no (apít.talo 2. c]]] bus(i\s por siniilaridade têm-se uma série temporal de

consult.a Ü um conjunto de séries tcinpoi--is /? ít)ase de (laciosl c' !lula dist.ància Z,)..:P definida
entre séries temporais. No (?1so de 7arig qr]ery, é cla.do t:ainbéii] uma tolerância ( e deseja-se
recuperar todas as séries na base B (]ue est.ejaill a unia distancia não stt])eriol a e de d. No
caso da busca l)elos vizinl[os mais próximos. é dado uir] inteiro Á; e deseja-se recuperar os k
vizinhos mais próximos de gemi B

Na prática: as séries originais da base B são reduzidas utilizando-se algum algoritrno de
redução dc dimensionalidade. gerando-se urn conjtmt.o B, de séries reduzidas que são usadas

para a construção de um índice. Eln (lualquer cat.egoiia. de busca, a série de consult.a q é
reduzida, gela.ndo unia série t.ern})oral reduzida Q. e é cst.a últ.ima (lue é ut.ilizada nas buscas.
A respost-a fornecida pela busca. é pós-processada a hm de se eliminar os falsos posit.avos. antes

de ser devol\ida para o usttário- E importante relembiarmos que a.s condições suficientes para
a existência de nenhum falso negativo são dadas pelo teorema. 2.1, cit.ado no capítulo 2.

Denotemos por R o conjunt.o de séries t.eniporais en] 27 satisfazendo a consult.a. orihaindi e
por R' o conjunto de séries temporais em B. sat.isfazendo a consulta com a série reduzida.

Nest.e context.o, o ideal seria que o conjunt.o /?' fosse equivalente ao conjulit.o R. Rias, em geral
têm se que /?' é uni superconjunt.o de n. ou seja. coilt.éln dais séries ten)porais que a(iDeIas
que sat.isfazcm a consulta. Quant.o maior o número de element.os excedentes en] R'. mais
tempo será necessário para o pós-processameilt.o. Porá.ant.o: quando consideramos algoritmos
de redução de dimensionalidade. uln dos aspectos que podem ser avaliados é a relação ent.re
R,e R'
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pendentes de implementação. No contexto de busca por similaridade, pode-se encontrar com 
relativa freqüência o uso de conceitos como "poder de poda" (prunning power), "precisão" 
(precísion) e "reconhecimento" ( recall), a serem descritos adiante. 

Neste trabalho, decidimos realizar avaliações qualitativas dos algoritmos de redução de 
dimensionalidade estudados. Para tanto, centramos os estudos em duas atividades comuns 
sobre bases de dados: busca, que no caso específico de séries temporais é uma busca por 
similaridade, e aglomeração, uma análise exploratória utilizada em processos de mineração de 
dados. A seguir descrevemos critérios propostos para as avaliações qualitativas referentes a 
essas duas atividades. 

4.1 No contexto de busca por similaridade 

Conforme descrito no capítulo 2, em buscas por similaridade têm-se uma série temporal de 
consulta q, um conjunto de séries temporais B (base de dados) e uma distância Dorig definida 
entre séries temporais. No caso de range query, é dado também uma tolerância E e deseja-se 
recuperar todas as séries na base B que estejam a uma distância não superior a E de if No 
caso da busca pelos vizinhos mais próximos, é dado um inteiro k e deseja-se recuperar os k 
vizinhos mais próximos de q em B. 

Na prática, as séries originais da base B são reduzidas utilizando-se algum algoritmo de 
redução de dimensionalidade, gerando-se um conjunto Br de séries reduzidas que são usadas 
para a construção de um índice. Em qualquer categoria de busca, a série de consulta q é 
reduzida, gerando urna série temporal reduzida Q, e é esta última que é utilizada nas buscas. 
A resposta fornecida pela busca é pós-processada a fim de se eliminar os falsos positivos, antes 
de ser devolvida para o usuário. É importante relembrarmos que as condições suficientes para 
a existência de nenhum falso negativo são dadas pelo teorema 2.1, citado no capítulo 2. 

Denotemos por R o conjunto de séries temporais em B satisfazendo a consulta original e 
por R' o conjunto de séries temporais em Br satisfazendo a consulta com a série reduzida. 
Neste contexto, o ideal seria que o conjunto R' fosse equivalente ao conjunto R. Mas, em geral 
têm-se que R' é um superconjunto de R, ou seja, contém mais séries temporais que aquelas 
que satisfazem a consulta. Quanto maior o número de elementos excedentes em R', mais 
tempo será necessário para o pós-processamento. Portanto, quando consideramos algoritmos 
de redução de dimensionalidade, um dos aspectos que podem ser avaliados é a relação entre 
Re R'. 



CAPITUL04. AVH [.Í4cÀO DO.ç Á r.r'npr'rA]nç 32

Na literatura encont.ramos alguns crit.érios ut.ilizados pala tal análise
três deles.

Descrevemos a seguia,

Poder de poda rPml zníng pou/erJ IKCN'lPOlal

Número de objetos examinados

Precisão rbzecàsz07zJ: indica qual proporção dos dados recuperados são cle fato os (lue
satisfazem a consulta e é definida por

P(q: rz: N)
lx n n'l

Reconbecínienfo breca//J: indica. (dual proporção dos dados que sat.isfazem a consult.a são
recuperados e é definida por

/?(q; r?.. :\rl = la n /?'l
'''Í7}Í''

Not.e que no caso de busca k-NN a precisão P e o recollhecimento R coincidem pois
xl - lx'l.

Neste trabalho propomos um novo critério, na. tens.atava de responder à seguinte pelgullta.
Supondo-se que as medidas de distância D.,,g e D-.í-í.í. utilizadas satisfazem as condições
do teorema 2.1, em buscas do tipo k-NN qual deve ser o número de vizinhos mais próximos
k' que devemos buscar no índice (das sél'ies reduzidas) para se garantir a recuperação dos k
vizinhos mais próximos?

Vist.o de outra forma, supondo que a iliaior distância entre a consulta q e os seus Á; viziithos
mais próximos seja c, então /c' será no máximo igual ao tamanho do conjunt.o de séries re(luzidas
que esta.o a dist.anciã. não superior a c de Q.

4.1.1 Índice de Manutenção de Proximidade
P

Seja B = {ã,i'u,...,í'.} um conjunto com rn séries temporais e seja /3,
{Xt, X2. . . . : X.} o conjunto com as respectivas séries temporais reduzidas.

Para cada á C {1, 2, . . . , m}, considere o conjunto l?, = 1?\ÍFi}, i.e., o conjunto B a menos

da série z.. Similarmente: seja B.{ = B,\lX:}. Tomando-se #' = f:, podemos calcular os k
vizinhos mais próximos de Íem 1?{, os quais denotamos pelo conjunto R(k. zl. Não é difícil
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Na literatura encontramos alguns critérios utilizados para tal análise. Descrevemos a seguir, 
três deles. 

Poder de poda (Prunning power) [KCMPOla]: 

Número de objetos examinados 
PP= IBI 

Precisão (precision): indica qual proporção dos dados recuperados são de fato os que 
satisfazem a consulta e é definida por 

IRnR'I 
P(q, n, N) = IR'I 

Reconhecimento (Recall): indica qual proporção dos dados que satisfazem a consulta são 
recuperados e é definida por 

/RnR'I 
R(q, n. N) = IRI 

Note que no caso de busca k-NN a precisão P e o reconhecimento R coincidem pois 

Neste trabalho propomos um novo critério, na tentativa de responder à seguinte pergunta. 
Supondo-se que as medidas de distância Dorig e Dreduzida utilizadas satisfazem as condições 
do teorema 2.1, em buscas do tipo k-NN qual deve ser o número de vizinhos mais próximos 
k' que devemos buscar no índice ( das séries reduzidas) para se garantir a recuperação dos k 
vizinhos mais próximos? 

Visto de outra forma, supondo que a maior distância entre a consulta q e os seus k vizinhos 
mais próximos seja E, então k' será no máximo igual ao tamanho do conjunto de séries reduzidas 
que estão a distância não superior a E de Q. 

4.1.1 Índice de Manutenção de Proximidade 

Seja B {x'i,.i2, ... ,.im} um conjunto com m séries temporais e seJa Br 
{X1,.X\, ... ,Xm} o conjunto com as respectivas séries temporais reduzidas. 

Para cada i E {1, 2, ... , m}, considere o conjunto Bi = B\{.ii}, i.e., o conjunto B a menos 
da série Xi· Similarmente, seja Bri = Br \ {Xi}. Tomando-se q = Xi, podemos calcular os k 
vizinhos mais próximos de q em Bi, os quais denotamos pelo conjunto R(k, i). Não é difícil 
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verificam que R(k, Ê) C R(k': á) para qualquer k' > k. Similarmente, denot.ai-nos por R'(k, á) os
k vizinhos mais próximos de X{ em J?,{.

Para compararmos os conjunt.os R(k: [) e R'(k: á) consideramos os índices das séries contidos

nesses conjuntos. Assim, .7 C /rld(R(k, í)l 't::::> 4 ç R(k: {); pa,ia qualquer j € {1, 2, - : 71z
1 }- De forma similar definimos o conjunto /nd(R'(k, Z)).

Pergunta: Dado k; qual é o menor inteiro #Í, #l ? k, tal que /-rtd(R(k. {l) ç /rzd(R'(kl. á)) 7

O critério proposto é dado por
i

'i 'm

/MP Ê )l:,ná«{AÍ: /nd(R(k,Í)) Ç /nd(R'(kÍ,Í))}
lZ

Este crit.ério pode ser interpretado como o número médio estimado de vizinhos que de''.'em ser
recuperados no índice para se garantir que as séries reduzidas de todos os k primeiros vizinllos
da série original esteja.m presentes no conjunto recuperado.

4.2 No contexto de cálculo de aglomerados

Dado um conjunto de objetos, a aglomeração ( cZusferirzg) é uni processo de divisão de dados
em aglomerados (c/usfers) de objetos similares, segundo algum critério de similaridade. Trata

se de uma técnica de análise exploratória de dados em que se busca separar os objetos ou as
observações em classes "naturais" de forma que os elementos pertencentes a um mesmo grupo
tenham uni alt.o grau de semelhança ou sinlilaridade, enquanto que elementos pertencent.es a
grupos distintos tenham pouca semelhança entre si IAnd731.

O cálculo de aglomerados é uma atividade comum em mineração de dados. No contexto de

séries temporais, o cálculo de aglomerados pode ser usado, por exemplo, para detect.ar padrões
de comportamento distintos (cada aglomerado corresponderia a um tipo de comportamento).

Uma vez que o cálculo de aglomerados envolve o cá.!cujo de similaridade ent.re os objetos.
o tamanho das séries temporais afeta diret.amena.e o t.empo de processamento. Para reduzir o

t.enlpo de processamento pode-se considerar no processo de aglomeração o conjunto das séries
reduzidas em vez do conjunto das séries OI'iginais.

Porém, ao se adorar tal procedimento, devemos questionar se os aglomerados encontrados

no conjunto das séries reduzidas refletem os aglomerados nat.urais existentes no conjtmt.o das
séries originais. Como podemos avaliar de que forma os algoritmos de redução de dilnension-
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verificar que R(k, i) e R(k', i) para qualquer k' > k. Similarmente, denotamos por R'(k, i) os 
k vizinhos mais próximos de Xi em Bri. 

Para compararmos os conjuntos R(k, i) e R'(k, i) consideramos os índices das séries contidos 
nesses conjuntos. Assim, J. E Ind(R(k, i)) <===>- Xj E R(k, i), para qualquer j E {1, 2, ... , m -
1 }. De forma similar definimos o conjunto Jnd(R'(k, i)). 

Pergunta: Dado k, qual é o menor inteiro kL k; 2: k, tal que Ind(R(k, i)) Ç Ind(R'(k;, í)) ? . 
O critério proposto é dado por : 

1 m 
!MP= - Lmin{k;: Ind(R(k,i)) Ç Ind(R'(k~,i))} 

m, i=l 
(4.1) 

Este critério pode ser interpretado como o número médio estimado de vizinhos que devem ser 
recuperados no índice para se garantir que as séries reduzidas de todos os k primeiros vizinhos 
da série original estejam presentes no conjunto recuperado. 

4.2 No contexto de cálculo de aglomerados 

Dado um conjunto de objetos, a aglomeração ( clustering) é um processo de divisão de dados 
em aglomerados ( clusters) de objetos similares, segundo algum critério de similaridade. Trata
se de uma técnica de análise exploratória de dados em que se busca separar os objetos ou as 
observações em classes "naturais" de forma que os elementos pertencentes a um mesmo grupo 
tenham um alto grau de semelhança ou similaridade, enquanto que elementos pertencentes a 
grupos distintos tenham pouca semelhança entre si (And73]. 

O cálculo de aglomerados é uma atividade comum em mineração de dados. No contexto de 
séries temporais, o cálculo de aglomerados pode ser usado, por exemplo, para detectar padrões 
de comportamento distintos ( cada aglomerado corresponderia a um tipo de comportamento). 

Uma vez que o cálculo de aglomerados envolve o cálculo de similaridade entre os objetos, 
o tamanho das séries temporais afeta diretamente o tempo de processamento. Para reduzir o 
tempo de processamento pode-se considerar no processo de aglomeração o conjunto das séries 
reduzidas em vez do conjunto das séries originais. 

Porém, ao se adotar tal procedimento, devemos questionar se os aglomerados encontrados 
no conjunto das séries reduzidas refletem os aglomerados naturais existentes no conjunto das 
séries originais. Como podemos avaliar de que forma os algoritmos de redução de dimension-
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anda.de aíetanl os result.idos de aglomel-ação?

Para. responder a essas l)ciguntas, propomos o uso de índices que conlparain aglomerações
no sent.ido de inda('al- quão parecidos são duas aglomerações.

A seguir descrevemos íorlnalnlente o processo de aglomeração e disc:ut.limos alguns índices
para comparação de aglomerações

4.2.1 Comparação de aglomerações

Seja B lm} conjuilt.o de ob.jet.os não vazio. Em sua maneira mais simples, um processo de
aglomeração de B é uma partição do conjunto B ern c subconjuntos C'i , C'2, . . . , G cllalnados
agrupainent.os (ou aglomerados) tais que:

1. os subconjuntos C't : (72.

{l: ..} Í/ J

C. são dois a dois disjuntos, i.e., ('i n G, Ü. wi.j 'E

2. a união dos subconjuntos (:i : C2, C. é exat.aniente igual a. Z?, i.e., U;.. G{ B

Seja r/z. o nomeio de objetos elli B e nl, o número de objetos no aglomerado (,':. Ent.ão

Assume-se que 77z.i > 0, ou seja, que todos os aglomerados são não vazios

Exist.em várias abordagens e algoritmos para se obter uma aglomeração a partir de uin
conjunto de dados. Por se trat.ar de um tema vast.ardente explorado na literatura e por não se
tratar de assunto cent.ral deste trabalho. não incluiremos nenhuma descrição sobre algoritmos
de aglomeração nesta seção. O apêndice A descreve os dois algoritmos de aglomeração, PAl\,l

e CLARA, utilizados na. parte experimental deste trabalho. N/labores informações sobre algo-

ritmos de aglomeração podem ser encont.lados em referências como IJl\IF99. XW05, TK061.

Tant.o em sit.uações em que desejamos comparar diferent.es algorit.mos de aglomeração ou

em situações em qx.te conhecemos os aglomerados existentes e desejamos avaliar se um algorit.mo
é capaz de identificar esses aglomerados corretamente surge a. necessidade de comparar duas
aglomerações. Numa comparação desejamos saber, por exemplo, o quão parecidos são as duas
n .'ln «lpr 9 pape
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alidade afetam os resultados de aglomeração? 

Para responder a essas perguntas, propomos o uso de índices que comparam aglomerações 
no sentido de indicar quão parecidos são duas aglomerações. 

A seguir descrevemos formalmente o processo de aglomeração e discutimos alguns índices 
para comparação de aglomerações. 

4.2.1 Comparação de aglomerações 

Seja B um conjunto de objetos não vazio. Em sua maneira mais simples, um processo de 
aglomeração de B é uma partição do conjunto B em e subconjuntos C1, C2 , ... , Cc chamados 
agrupamentos ( ou aglomerados) tais que: 

L os subconjuntos C1 , C2 , ... , Cc sao dois a dois disjuntos, i.e., Ci n Cí 
{1,.,c},ijj 

f/J, \/i,j E 

2. a união dos subconjuntos C\, C2 , ... , Cc é exatamente igual a B, i.e., Uf=1 Ci = B. 

Seja rn o número de objetos em B e mi o número de objetos no aglomerado Ci. Então: 

e 

m=I:mi 
i=l 

Assume-se que mi > O, ou seja, que todos os aglomerados são não vazios. 

Existem várias abordagens e algoritmos para se obter uma aglomeração a partir de um 
conjunto de dados. Por se tratar de um tema vastamente explorado na literatura e por não se 
tratar de assunto central deste trabalho, não incluiremos nenhuma descrição sobre algoritmos 
de aglomeração nesta seção. O apêndice A descreve os dois algoritmos de aglomeração, PAM 
e CLARA, utilizados na parte experimental deste trabalho. :iviaiores informações sobre algo
ritmos de aglomeração podem ser encontrados em referências como (JMF99, XW05, TK06]. 

Tanto em situações em que desejamos comparar diferentes algoritmos de aglomeração ou 
em situações em que conhecemos os aglomerados existentes e desejamos avaliar se um algoritmo 
é capaz de identificar esses aglomerados corretamente surge a necessidade de comparar duas 
aglomerações. Numa comparação desejamos saber, por exemplo, o quão parecidos são as duas 
aglomerações. 
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Exist.em alguns trabalhos que propõe índices para cornparal duas aglot-rlerações distint.as de

un) mesmo conjunt.o de dados- Un) dos traballlos pioneiros é de't'ido a W'iilianl NI. Rand IR,an711
e várias variantes do índice proposto por ele: além de outros índices, foram introduzidas
subscquenteliiente jixlei021 .

Nesta senão descrer'enios dois critét-ios para a ('oril})fiação de aglomerações. Antes disso
porém, introduzimos algumas not,anões e conceitos.

Seja B uni coiljunt.o de dados e sejam (.' = {(:i : C'2: . . . : C.} e C'

aglomerações com: respectivas)ente, r?.. e rz.: aglomerados.
{C'l, C;, , C:} du'as

Os critérios descrit.os a seguia: assina como a maior paire dos existentes ll\'lei021 podem ser
relacionados coll] a nlat:riz de confusão; descrita a scgtiir.

A mat.riz Ã,/ de confusão das aglomcraq:ões C' e C'' é un)a matriz c x c' cujo í.7 ésimo elemento
é o número de observações da intersecção dos aglomera.dos C: de C' e C'l de C''

"::, - EC': n (

Critérios inicialmente propostos como o íiidicc cle R.and IRan711 fazem uso de contagem
de paios de elemerltos que pert.encein ou llao a um mesmo aglomerado de acordo com as duas
aglomerações. Qualquer par de elementos de /3 pode ser considerado como fazendo parte de
um dos seguintes grupos:

/VI l número de observações que estão ilo lliesmo aglonlei-ado ein C' e C''

.rVoo número de observações que estão en] diferent.es aglomerados em C' e C"i

Ano número de observações que estão no iiieslno aglomerado en] C' mas i:tão em C'

Aros número de observações que estão rio l:mesmo aglomerado em (:' mas não ein C'

Nluitos dos íi)doces propost.os na lit.eratuia utilizam unia combinação dos valores dos grupos
acima INlci021.

4.2.2 Índice de Permanência em Aglomerados
P

Suponha que t.enlos um conjunt.o B contendo 21 séries t.emporais no espaço n-dimensionar.

mias que será.o represent.idas, sem perda de generalidade, por pont.os no espaço 2-dimensionar:
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Existem alguns trabalhos que propõe índices para comparar duas aglomerações distintas de 
um mesmo conjunto de dados. Um dos trabalhos pioneiros é devido a \tVilliam IvI. Rand (Ran71] 
e várias variantes do índice proposto por ele, além de outros índices, foram introduzidas 
subsequentemente [Mei02]. 

Nesta seção descrevemos dois critérios para a comparação de aglomerações. Antes disso. 
porém, introduzimos algumas notações e conceitos. 

Seja B um conjunto de dados e sejam C = { C1, C2 , ... , Cc} e e' = { C~, C~, ... , C~} du·as 
aglomerações com, respectivamente, nc e n~ aglomerados. 

Os critérios descritos a seguir, assim como a maior parte dos existentes [Mei02] podem ser 
relacionados com a matriz de confusão, descrita a seguir. 

A matriz ]Vi de confusão das aglomerações C e e' é uma matriz ex e' cujo ij-ésirno elemento 
é o número de observações da intersecção dos aglomerados Ci de C e e; de e' : 

Critérios inicialmente propostos corno o índice de Rand [Ran 71] fazem uso de contagem 
de pares de elementos que pertencem ou não a um mesmo aglomerado de acordo com as duas 
aglomerações. Qualquer par de elementos de B pode ser considerado como fazendo parte de 
um dos seguintes grupos: 

Nll número de observações que estão no mesmo aglomerado em C e C'; 

N00 número de observações que estão em diferentes aglomerados em C e C'; 

N 10 número de observações que estão no mesmo aglomerado em C mas não em C' 

N01 número de observações que estão no mesmo aglomerado em C' mas não em C 

Muitos dos índices propostos na literatura utilizam uma combinação dos valores dos grupos 
acima (:rvfei02]. 

4.2.2 Índice de Permanência em Aglomerados 

Suponha que temos um conjunto B contendo 21 séries temporais no espaço n-dimensional, 
mas que serão representadas, sem perda de generalidade, por pontos no espaço 2-dimensional, 
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conforme figtlra 4.1. Suponha também (lue após aplicar o processo de aglomeração cona c = 3
obtemos o resultado ilustrado na figura 4.2: cujos aglomerados são identihcados por C'i, C2 c

Figura 4 1 Repl-esent.ação de 21 séries p]i] dl s :Jit.ri nsãí.s

Figura 4.2: Anulou)eração das 21 séries en] 3 aglomerados

Agora aplicamos a redução en] todas as 21 séries t.emporais utilizando os aigoiit.mos de
redução de dimensionalidade vistos anteriormente. Algum deslocamento: seja ele pequeno ou
grande: acontecerá rias séries no espaço 2-dimensionar: represent.adas na figura 4.3. Com os

dados das 21 séries reduzidas como entrada para um novo processo de aglomeração com c - 3
aglomerados, obt.emos t.rês aglonterados rotulados de C'l, C'Í e C;, cor)forme figura 4.4.

Note que algumas séries que pertenciam ao aglomerado C'i migraram para o aglomerado

C2, assim como houveram out.ras alt.erações. Para percebermos qual foi a movimentação ent.ie
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conforme figura 4.1. Suponha também que após aplicar o processo de aglomeração com e = 3 
obtemos o resultado ilustrado na figura 4.2, cujos aglomerados são identificados por C1 , C2 e 
C3. 

y 

••• • • 
• • 

•••• • • • 
X 

Figura 41 · Representação de 21 séries em duas dimensões 

y 

Figura 4.2: Aglomeração das 21 séries em 3 aglomerados 

Agora aplicamos a redução em todas as 21 séries temporais utilizando os algoritmos de 
redução de dimensionalidade vistos anteriormente. Algum deslocamento, seja ele pequeno ou 
grande, acontecerá nas séries no espaço 2-dimensional, representadas na figura 4.3. Com os 
dados das 21 séries reduzidas corno entrada para um novo processo de aglomeração com e = 3 
aglomerados, obtemos três aglomerados rotulados de C~, C~ e e;, conforme figura 4.4. 

Note que algumas séries que pertenciam ao aglomerado C1 migraram para o aglomerado 
e;, assim como houveram outras alterações. Para percebermos qual foi a movimentação entre 
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Figura 4.3: Represent.ação de 21 séries reduzidas em duas dimensões

®® ®

® 8
@

+ + + c':®

®

Figura 4.4: Aglomeração das 21 séries reduzidas ein 3 agloilieiados

os agrupamentos, representaremos os pontos das séries reduzidas no espaço 2-dinlensional com
o result.ado dos dois processos de aglomeração conforme figura 4.5.

Um fato important.e a ser notado na figura 4.5 é a quantidade de séries que permaneceram

nos aglomerados. No aglomerado original C'i, permaneceram qual.ro séries eill relação ao
aglomerado (,JI. No aglomerado C2 permaneceram cinco séries com relação ao aglomerado
C2 e no aglomerado (,'3 permaneceram cinco séries em relação ao aglomerado (73. Logo a
(luant.idade de séries que permaneceram em seus respectivos aglomerados foi de 4 + 5 + 5 = 14.

o que nos dá unia taxa. de permanência em aglomerados de 14/21 = 67%, ou seja. sessenta e
sete por cento das séries se mantiveram em seus respect.ivos aglomerados. Isso se considerarmos

que a relação entre os aglomerados é C'] = C't, C'2 = C'2 e (J3 = (,J3-
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Figura 4.3: Representação de 21 séries reduzidas em duas dimensões 

y 

•• •• • • 
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• ••• C3 

• • • • C1 
X 

Figura 4.4: Aglomeração das 21 séries reduzidas em 3 aglomerados 
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os agrupamentos, representaremos os pontos das séries reduzidas no espaço 2-dimensional com 
o resultado dos dois processos de aglomeração conforme figura 4.5. 

Um fato importante a ser notado na figura 4.5 é a quantidade de séries que permaneceram 
nos aglomerados. No aglomerado original C1 , permaneceram quatro séries em relação ao 
aglomerado e;. No aglomerado C2 permaneceram cinco séries com relação ao aglomerado 
e; e no aglomerado C3 permaneceram cinco séries em relação ao aglomerado e;. Logo a 
quantidade de séries que permaneceram em seus respectivos aglomerados foi de 4 + 5 + 5 = 14, 
o que nos dá uma taxa de permanência em aglomerados de 14/21 = 67%, ou seja, sessenta e 
sete por cento das séries se mantiveram em seus respectivos aglomerados. Isso se considerarmos 
que a relação entre os aglomerados é C 1 '.::::' C~, C 2 '.::::' e; e C3 ::::::: C~. 
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C2
©

@ ®

Figura 4.5: 21 séries reduzidas em 6 aglomerados de dois processos de aglomeração
(O result.ado do primeiro processo de aglomeração est.á nos três retângulos pretos e o

resut.ado do processo de aglomeração da série reduzida está nos três retângulos azuis)

Um passo illlportantc é ident.ificar (dual a. legação ent.i-e os aglomerados das séries originais

e os aglomerados das séries reduzidas- Para t.cinto é necessário coulputar as cl peru)ut.ações
possíveis cine se relacionariam c:oili os aglomerados C'i , (:2 e (.:s

Para descobrir qua! a relação ent.re os aglomerados mono.alhos uma t.apela semelhant.e à
niat.iiz de confusão })ara as cl combinações e calculamos a t.axa de pemanência para toda as
cl perillutações possíveis dos aglomerados nas séries reduzidas, conforme t.abe]a 4.].

Tabela 4.1: Combinações dos aglomerados e IPA

Tomemos a linlla de correspondência onde a taxa de permanência possui o maior valor

dentre t.odes calculados. A est.a t.axa. daremos o nome de Índice de Permanência em Aglomer-
ados (IPAI. No caso da t.apela 4.1 o /P.4 = 67%, onde a correspondência é dada por Ci = C'Í:
C2 C2 e (,'3 = G3 Podemos indicar essa. correspondência através de uma função ntatc/z que
para cada aglomerado de C' associa o correspondente aglomerado em C''. No caso da t.apela
acima temos 1 = mafc/z(1), 2 = rnafc/t(21 e 3 = matcb(3).

Agloi-negado G'i Aglomerado (,'2 Aglomerado C's (%)
c'l G, c': (4 + 5 + 5)/21 - t#

    c, (4 + 2 + 0)/21 - 29
    c: í3 + 0 + 5)/21 - 38
    c'i (3 + 2 + 2)/21 - 33

(,'i     íO + 0 + 0)/21 - 00
c';     (0 + 5 + 2)/21 - 33
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C1 •• • •• • • • 
•• • • • e • 2 

' • •••• C3 

1 • • • C1 
e 3 X 

Figura 4.5: 21 séries reduzidas em 6 aglomerados de dois processos de aglomeração 
( O resultado do primeiro processo de aglomeração está nos três retângulos pretos e o 

resutado do processo de aglomeração da série reduzida está nos três retângulos azuis) 
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Um passo importante é identificar qual a relação entre os aglomerados das séries originais 
e os aglomerados das séries reduzidas. Para tanto é necessário computar as d permutações 
possíveis que se relacionariam com os aglomerados C1, C2 e C3. 

Para descobrir qual a relação entre os aglomerados montamos uma tabela semelhante à 
matriz de confusão para as e! combinações e calculamos a taxa de pemanência para toda as 
e! permutações possíveis dos aglomerados nas séries reduzidas, conforme tabela 4.1. 

1 Aglomerado C1 1 Aglomerado C2 1 Aglomerado C3 1 (%) 
C1 C2 C3 (4+5+5)/21 = 67 
Cl C3 C2 ( 4 + 2 + O) /21 = 29 
C2 Cl C3 ( 3 + O + 5) / 21 = 38 
C2 C3 C1 (3 + 2 + 2)/21 = 33 
C3 Cl C2 ( O + O + O)/ 21 = 00 
C3 C2 Cl (O+ 5 + 2)/21 = 33 

Tabela 4.1: Combinações dos aglomerados e IPA 

Tomemos a linha de correspondência onde a taxa de permanência possui o maior valor 
dentre todos calculados. A esta taxa daremos o nome de Índice de Permanência em Aglomer
ados (IPA). No caso da tabela 4.1 o I PA = 67%, onde a correspondência é dada por C 1 ~ C~, 
C2 '.::::'. C~ e C3 ~ C~. Podemos indicar essa correspondência através de uma função match que 
para cada aglomerado de C associa o correspondente aglomerado em e'. No caso da tabela 
acima temos 1 = match(l), 2 = match(2) e 3 = m.atch(3). 
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Após propornlos est.e índice: descol)rimos que ele já existia e havia sido proposto em l).'lnoll
CoiJforme IX'lei02j: esse índice pode ser dehnido formalmente por:

/r'.4-á E «':,
J = , rtat( /- ( z )

(4 2)

onde { e j são. respectivamente. os índices de ui]] aglomerado ei]] C' e O'. e rrl:l é uma entrada
na illatriz de confusão

Além disso: a função rrtafch pode ser calcula,da direi.ament.e a partir da matriz de confusão
usando um algoritmo guloso. A idéiFt do algorit.n-LO é a seguinte: procura-se na matriz de
confusão l\4 a entrada de maior valorl se esta for m.i, significa que o aglomerado J é o corres-
pondente ao aglomerado í. A seguir procura-se pelo próximo maior valor na rllatriz N'l, exceto
na linha { e coluna J. O índice do element.o en(ont.Fado indica mais uma correspondência entre
aglomerados de C' e (:' . Repet.e-se o processo até que todas as correspondências tenham sido
estabelecidas.

Podemos ut.i]izar variantes desta lhe(]i(]?t, COMO l)oii(ina.r jcolocar pesos) os aglomerados
originais, quando desejarmos dar maior importãllcia a um ou mais aglomerados, em relação aos
demais. Um exemplo típico é darmos mais inlportã.meia a uin aglomerado de séries compost.o

por séries rivais atuais no tempo: em vez de aglomerados que possuem séries mais antigas no
tempo. Em rlossa análise não consi(]eramos ponderação dos aglomerados.

Limites inferior e superior de IPA

Para considerar o pior caso, suponha sem peida de generalidade que r7z é divisível por c e
que o número de elementos em cada aglomerado é rl./c.

Para cada aglomerado C'í de C, divida as n/c séries dist.ribuindo n/c2 séries em cada
agrupamento (,..j de (:'. Cada aglomerado de C'' conterá uma série de cada aglomerado CI.
Então, o IPA será igual para qua.lquer combinação de aglomerados ent.re C' e C''., e pode ser
dado por:

c VeZeS

P+?l-' '+P .. l
n, nC2 C
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Após propormos este índice, descobrimos que ele já existia e havia sido proposto em [MHOlJ. 
Conforme [Mei02], esse índice pode ser definido formalmente por: 

1 
IPA= - L Tníj 

m.. !(') J=nwtc, i 

(4.2) 

onde i e j são, respectivamente, os índices de um aglomerado em C e C', e míj é uma entrada 
na matriz de confusão. 

Além disso, a função rnatch pode ser calculada diretamente a partir da matriz de confusão 
usando um algoritmo guloso. A idéia do algoritmo é a seguinte: procura-se na matriz de 
confusão M a entrada de maior valor; se esta for mij significa que o aglomerado j é o corres
pondente ao aglomerado i. A seguir procura-se pelo próximo maior valor na matriz M, exceto 
na linha i e coluna j. O índice do elemento encontrado indica mais uma correspondência entre 
aglomerados de C e e'. Repete-se o processo até que todas as correspondências tenham sido 
estabelecidas. 

Podemos utilizar variantes desta medida, como ponderar : colocar pesos) os aglomerados 
originais, quando desejarmos dar maior importância a um ou mais aglomerados, em relação aos 
demais. Um exemplo típico é darmos mais importância a um aglomerado de séries composto 
por séries mais atuais no tempo, em vez de aglomerados que possuem séries mais antigas no 
tempo. Em nossa análise não consideramos ponderação dos aglomerados. 

Limites inferior e superior de IPA 

Para considerar o pior caso, suponha sem perda de generalidade que m é divisível por e e 
que o número de elementos em cada aglomerado é n/ e. 

Para cada aglomerado Ci de C, divida as n/c séries distribuindo n/c2 senes em cada 
agrupamento e; de e'. Cada aglomerado de C' conterá uma série de cada aglomerado Ci. 
Então, o IPA será igual para qualquer combinação de aglomerados entre C e e'., e pode ser 
dado por: 

e vezes 
n n n 
2+2+ ... +2 e e e 

n 
-

cn 1 
nc2 e 
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Imagine: por exemplo, que uin aglomerado C'Í de C'' não tenha recebido Rima série do

aglomerado CI de C'. Então outro agrupamento diferent.e de C'l , por exemplo: C'ê receberia
est.a série. Então, a correspondência entre (.:2 e C'; sela a de maior valor de t.axa de pernlanêiicia
na matriz de combinações de aglomerados. Logo, o número de elementos club não se deslocaram

seria maior e, poltant.o, o IPA desta combinaçã.o seria maior. o que não desejamos por ser uni
estudo de linlit.e mínirlio. Logo, temos (lue:

- < /P,4
C

Como limit.e superior, é fácil (oncluir que se não houver alterações nas sél-ies em ambos
os processos de aglomeração, t.Cremos (,': = Oi pa.ra { C {1. 2. . . . , c} e a!)ellas uinil linha da

mat.riz de combinações terá valor ináxirno igual a 100% e as out.ras t.farão valores merlores de
IPA. Logo:

< /r',4 < 1
C

4.2.3 Índice de Variação de Informação

Descrevemos o critério de variação de informação: propost.o por IN'íei(]21. Se ti\ésseinos de
escolher uma série teillporal de B, onde /3 é o conjunto de todas as sél-ies t.enlpoiais a seieni
aglomeradas, a probabilidade dest.a série estar no aglomerado G': é dada. por:

onde m. é o número de séries no aglomerado (.:: e ín é o número total de séries en] B

Usando-se do conceito de entropia, podemos definir a ent.ropia do resultado de um processo
de aglomeração conforme a seguir:

H(C) E P(Í) log P(Í)
C

í-l

A informação mútua entre dois resultados de processos de aglomeração C' e C'' é dado pela
distribuição P(c, c' ), que representa a probabilidade de uma série pertencer ao aglomerado (,',
nos aglomerados cle C e a mesma série percenter ao aglomerado (.;l nos aglomerados de C''
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Imagine, por exemplo, que um aglomerado C~ de e' não tenha recebido uma série do 
aglomerado C1 de C. Então outro agrupamento diferente de C~, por exemplo, e; receberia 
esta série. Então, a correspondência entre C2 e C~ será a de maior valor de taxa de permanência 
na matriz de combinações de aglomerados. Logo, o número de elementos que não se deslocaram 
seria maior e, portanto, o IPA desta combinação seria maior, o que não desejamos por ser um 
estudo de limite mínimo. Logo, temos que: 

!_'.SJPA 
e 

Como limite superior, é fácil concluir que se não houver alterações nas séries em ambos 
os processos de aglomeração, teremos Ci = e; para i E { 1, 2, ... , e} e apenas uma linha da 
matriz de combinações terá valor máximo igual a 100% e as outras terão valores menores de 
IPA. Logo: 

1 
--<IPA<l e - -

4.2.3 Índice de Variação de Informação 

Descrevemos o critério de variação de informação, proposto por [Mei02]. Se tivéssemos de 
escolher uma série temporal de B, onde B é o conjunto de todas as séries temporais a serem 
aglomeradas, a probabilidade desta série estar no aglomerado Ci é dada por: 

P(i) = mi 
m 

onde mi é o número de séries no aglomerado Ci e m é o número total de séries em B. 

Usando-se do conceito de entropia, podemos definir a entropia do resultado de um processo 
de aglomeração conforme a seguir: 

e 

H(C) = - LP(i)logP(i) 
i=l 

A informação mútua entre dois resultados de processos de aglomeração C e C' é dado pela 
distribuição P(c, e'), que representa a probabilidade de uma série pertencer ao aglomerado Ci 
nos aglomerados de C e a mesma série percenter ao aglomerado e; nos aglomerados de e': 
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r'(::, .jl - ç n qn

Para ilustrar este corJceit.o, vários volt;ar à. medida IPA. Seja o (quadro dado na tabela 4.].

Temos que a corret.a correspondência ent.re os aglomerados é dada por (:i = CI. C2 = C2 e

C'3 = C'3 - Podemos então mono.ar a matriz dc confusão para essa correspondência:

Tabela 4.2: Nlatriz de confusa.o para 21 séries

Para obt.er a matriz de informação mútua, basta dividirmos a mat.riz de confusão poi rn
obt.ando-se as probabilida.des de cada. intersecção de aglomera.dos. A matriz de informaçã.o
tnútua correspondente à inatiiz dada lia t.apeia é da.da na t.apela 4.2.3.

Tabela 4.3: N'matriz de informação mútua para 21 séries

Define-se o índice (te informação mút.ua como sendo

/(c', c' )
/

Finalmente: define-se o índice de variação de informação (IVI) entre dois processos de
aglonaeração como sendo:

/L'/(C'. C'' ) n çc) +- nçc' b 2/(C: C'' ) l4.3)

    C'2  
  4 0 2

  3 5 ()

  0 2 5

  C'i    
  0.190 o.ooo 0.095

  0.143 0.238 o.ooo

  o.ooo 0.095 0.238
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cnc' 
P( . . ) = l J z., J 

n 

Para ilustrar este conceito, vamos voltar à medida IPA. Seja o quadro dado na tabela 4.1. 
Temos que a correta correspondência entre os aglomerados é dada por C1 ~ C~, C2 ~ e; e 
C3 ~ C3'. Podemos então montar a matriz de confusão para essa correspondência: 

Cl 4 o 2 

C2 3 5 o 
C3 o 2 5 

Tabela 4.2: Matriz de confusão para 21 séries 

Para obter a matriz de informação mútua, basta dividirmos a matriz de confusão por m, 
obtendo-se as probabilidades de cada intersecção de aglomerados. A matriz de inforrnaçào 
mútua correspondente à matriz dada na tabela é dada na tabela 4.2.3. 

e' 1 0.190 0.000 0.095 
C2 0.143 0.238 0.000 
C3 0.000 0.095 0.238 

Tabela 4.3: Matriz de informação mútua para 21 séries 

Define-se o índice de informação mútua como sendo: 

' 
' e e . . P(i,j) 

I(C,C) = E~P(i,J)log P(i)P(j) 

Finalmente, define-se o índice de variação de informação (IVI) entre dois processos de 
aglomeração como sendo: 

IVI(C,C
1

) = H(C) + H(c')-2I(C,C
1

) (4.3) 



Capítulo 5

li,esultados experimentais

Antes da di'ç'ulgaçã.o dos resultados e análise dos mesmos, faz-se necessária a compreensão
da área na qual os (lados foram gelados: central de atendimento.

Nveste ca!)ít li]{) t; nibéin (]escrcveienios ulila massa. de dados bel-n interessante(lhe ut.ilizartlos
como massa de t.est.es. Tambélll detalhar'amos a plat.aforma R e enfim, os iesult.a.dos obtidos.

5.1 Centrais de Atendimento

As centrais de atendimelit.o lcorzfací cezzíersi) representam o centro de comunicação de
ullla empresa cine provém a seus at.uais clientes e potenciais clientes serviços de atendimento
at.ra't'és de canais cle comunicação como e-mail. cAfÉ, telefonia. rccept.iva e at.iva: fax, voz sobre
IP (VolP), entre outros, t,raiisfollnalido est.e centro em uma verdadeira central de relaciona-
mento. O nome dado ao atendimento e gerencianient.o de clientes provém do inglês Czzsfomer
nela,ttanshll) N'lanageTne'r\t, - CRh,l.

Por meio de plataformas (le soft.waie e hardware integrados nas cena.reis de at.endiment,o.

uma eln])lesa pode atender o client.e no canal que ele escolheu comtmicar-se e t.ramalhar c:on]
essas irlformações de forma integrada. e com uma interface de soft.ware única.

Isso facilita o gerencianlento dos contatos e (onsulta a históricos de atendiment.o. fazendo

com que un] operador (pessoa que representa a empresa realizando o atendimento) t.enha em
mãos as informações necessárias a um at.endiinento rápido e eficaz.

iAdotaremos o termo centrais de atendiillento ao invés de c071(ac( cenfe7
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Capítulo 5 

Resultados experimentais 

Antes da divulgação dos resultados e análise dos mesmos, faz-se necessária a compreensão 
da área na qual os <lados foram gerados: central de atendimento. 

Neste capítn}o também descreveremos uma massa de dados bem interessante que utilizamos 
como massa de testes. Também detalharemos a plataforma R e enfim, os resultados obtidos. 

5.1 Centrais de Atendimento 

As centrais de atendimento ( contact centers1
) representam o centro de comunicação de 

uma empresa que provém a seus atuais clientes e potenciais clientes serviços de atendimento 
através de canais de comunicação como e-mail, chat, telefonia receptiva e ativa, fax, voz sobre 
IP (VoIP), entre outros, transformando este centro em uma verdadeira central de relaciona
mento. O nome dado ao atendimento e gerenciamento de clientes provém do inglês Customer 
Relationship M anagement - CRM. 

Por meio de plataformas de software e hardware integrados nas centrais de atendimento, 
uma empresa pode atender o cliente no canal que ele escolheu comunicar-se e trabalhar com 
essas informações de forma integrada e com uma interface de software única. 

Isso facilita o gerenciamento dos contatos e consulta a históricos de atendimento, fazendo 
com que um operador (pessoa que representa a empresa realizando o atendimento) tenha em 
mãos as informações necessárias a um atendimento rápido e eficaz. 

1 Adotaremos o termo centrais de atendimento ao invés de contact center 
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Uma empresa pode ter mais de uma central de ate[[di[[iellt.o com o int.uit.o (]e realiza.r

diferentes operações: suporte: vendas: cobrança. etc. Essas operações podem se encont.rar
em diferentes localizações: por exen)plo. vendas localiza se eln São Paulo e suport.e no Rio de
Janeiro. porém. o sisteilia de informação de ambos os locais têm de sei integrados.

Devido aos altos cust:os (lue este setor demanda à.s empresas. ta.nt.o em t.ermos de hardware
e software como eni t.ermos de recursos humanos, muit.as ei-npresas terceiriza.in suas centrais
de atendilnent.o

Surge aí o conceit.o de terceirização das centrais de at.endiinent.o: uma empresa desen-
volve um sisa.ema de gestão de informação dos contatos dos clientes e a mesma empresa (ou
uma. out.ra) disponibiliza espaço físic:o e }iardwa.re para os operadores utilizarem o sisa.ema de
atendiment.o.

Escolhemos uma empresa líder no segnlent.o de soluções de software de atendimento e
gerenciamento de clientes no Biasil e com base nos dados provenientes da base de dados

gerada pelos atendimentos realizamos a aílálise dos algoritmos dos algoritmos de redução de
dimensionalidade de séries t.emporais.

Tal empresa- possui grande quantidade de clientes que terceirizaranl suas resi)ectivas cen-
trais de atendimento. Estes, diariamente atendem seus milhares de clientes através de cAat
(bate-papo via web), telefone receptit'o l(quando o cliente liga. pa.ra a operação a fim de efetuar
uma reclamação, por exemplo), telefone at.lvo (quando a operação entra em contado com o

cliente pa.ra informal um débito pendente, por exemplo), e-mail e auto-atendimento (o cliente
navega na internet em Perguntas e Respost-a (Freque7zf/y .4sked Q?zesfíorzs - FHQ), onde os
itens visitados são armazenados.

A massa de testes escolhida foi o ç,oluine de atendiment.o diário via chaí de cada central
de atendimento. Os dados são relativos ao período de 14/04/2003 a 31/01/2006, totalizando
1024 dias de atendimento via bate-papo em mais de 200 operações de centrais de atendimento.

5.2 Massa de Dados

Dent.re toda a base de dados descrit.a na seção 5. 1 escolhemos dois subconjunt.os não dis-
juntor de séries temporais que respeitam alguns critérios, a fim de eliminarmos dados de t.este

referentes a centrais de atendimento que não chegaram a operar, mas possuíam alguns poucos
dados de teste de atendimento.
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Uma empresa pode ter mais de uma central de atendimento com o intuito de realizar 
diferentes operações: suporte, vendas, cobrança, etc. Essas operações podem se encontrar 
em diferentes localizações, por exemplo, vendas localiza-se em São Paulo e suporte no Rio de 
Janeiro, porém, o sistema de informação de ambos os locais têm de ser integrados. 

Devido aos altos custos que este setor demanda às empresas, tanto em termos de hardware 
e software como em termos de recursos humanos, muitas empresas terceirizam suas centrais 
de atendimento. 

Surge aí o conceito de terceirização das centrais de atendimento: uma empresa desen
volve um sistema de gestão de informação dos contatos dos clientes e a mesma empresa ( ou 
uma outra) disponibiliza espaço físico e hardware para os operadores utilizarem o sistema de 
atendimento. 

Escolhemos uma empresa líder no segmento de soluções de software de atendimento e 
gerenciamento de clientes no Brasil e com base nos dados provenientes da base de dados 
gerada pelos atendimentos realizamos a análise dos algoritmos dos algoritmos de redução de 
dimensionalidade de séries temporais. 

Tal empresa possui grande quantidade de clientes que terceirizaram suas respectivas cen
trais de atendimento. Estes, diariamente atendem seus milhares de clientes através de chat 
(bate-papo via web), telefone receptivo ( quando o cliente liga para a operação a fim de efetuar 
uma reclamação, por exemplo), telefone ativo ( quando a operação entra em contato com o 
cliente para informar um débito pendente, por exemplo), e-mail e auto-atendimento (o cliente 
navega na internet em Perguntas e Resposta (Frequently Asked Questions - FAQ), onde os 
itens visitados são armazenados. 

A massa de testes escolhida foi o volume de atendimento diário via chat de cada central 
de atendimento. Os dados são relativos ao período de 14/04/2003 a 31/01/2006, totalizando 
1024 dias de atendimento via bate-papo em mais de 200 operações de centrais de atendimento. 

5.2 Massa de Dados 

Dentre toda a base de dados descrita na seção 5.1 escolhemos dois subconjuntos não dis
juntos de séries temporais que respeitam alguns critérios, a fim de eliminarmos dados de teste 
referentes a centrais de atendimento que não chegaram a operar, mas possuíam alguns poucos 
dados de teste de atendimento. 
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Um dest:es conjuntos, composto por 100 séries t.empoiais, foi obtido através da seleção de
séries t.emporais que possuem volume total naínimo de IC)00 at.endimentos no período descrit.o

na seção 5. 1. O outro conjunt.o: contendo 197 séries t.emporais: foi obt.ido a part.ir da seleção de
séries t.emporais que possuem volume iTiínimo de 100 atendinielit.os ilo rnesi-no período. Note
que os conjuntos ieallnent.e são não disjuntos.

A fim de obt.ermos uma análise n)ais abrangent.e e não viciada por causa dos dados, além
de avaliarmos os algoiiti-nos aplicados aos dois conjuntos de dados descritos acima. obtivemos

uma massa de dados de 600 séries temporais de tamanho 7ri = 60 cada. villa provenient.es
de IAlc991. Replicamos os últiTnos 4 valores de cada série a fim de aumentam)os o tamanho

de cada série t.emporal pala m = 64 pontos (valor que é potência de 2).

Esta última massa de da.dos: armazenada crll um arquivo de formato ASCTI coi]] 600 !unhas

e 60 colunas. é bem interessante: pois a iriesma jú foi previameilt.e categorizada en] seis gr\ipos:
conforme tabela 5.1.

lirlhas caras t,erística categoria

Tabela 5.1: Conjunto de dados de 600 séries

Uma ilust.ração das característ.icas mencionadas acima para o conjunto de 600 séries t.cnl.
porais pode ser vista na figura 5.1 .

5.3 O Sistema R

R é uma plataforma. para análise estatíst.ica e visualização gráfica de dados ITea051 cuja
linguagem é próxima à linguagem S desenvolvida nos laboratórios da AT&T Bell Laboratories

por Rick Becker, John Chambers e Allan Wilks. As duas linguagens são inlpiement.adas
diferentemerlte, mas semelhantes a ta] ponto de um usuário trocar ent.re unia e outra de forma

relativamente fácil. Consist.e de uma linguagem e um meio ambiente gráfico com deóugge7-,

acesso a certas funções de sisa.ema e habilidade de execut.ar programas armazenados el-n script.s.

Esta linguagem é derivada da linguagem de ambient.es S e S-Paus escritos por Bill Venables

l }oo [lorma} C
101-200 cíclico B
201 300 t.endência crescent.e E
301 400 tendência decrescente A
401 500 deslocamento vertical para cima D
501-600 deslocamento vertical para baixo F
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Um destes conjuntos, composto por 100 séries temporais, foi obtido através da seleção de 
séries temporais que possuem volume total mínimo de 1000 atendimentos no período descrito 
na seção 5.1. O outro conjunto, contendo 197 séries temporais, foi obtido a partir da seleção de 
séries temporais que possuem volume mínimo de 100 atendimentos no mesmo período. Note 
que os conjuntos realmente são não disjuntos. 

A fim de obtermos uma análise mais abrangente e não viciada por causa dos dados, além 
de avaliarmos os algoritmos aplicados aos dois conjuntos de dados descritos acima, obtivemos 
uma massa de dados de 600 séries temporais de tamanho m = 60 cada uma provenientes 
de [Alc99]. Replicamos os últimos 4 valores de cada série a fim de aumentarmos o tamanho 
de cada série temporal param= 64 pontos (valor que é potência de 2). 

Esta última massa de dados, armazenada em um arquivo de formato ASCII com 600 linhas 
e 60 colunas, é bem interessante, pois a mesma já foi previamente categorizada em seis grupos, 
conforme tabela 5.1. 

1 linhas característica 1 categ~ 
1-100 normal e 

101-200 cíclico B 
201-300 tendência crescente E 
301-400 tendência decrescente A 
401-500 deslocamento vertical para cima D 
501-600 deslocamento vertical para baixo F 

Tabela 5.1: Conjunto de dados de 600 séries 

Uma ilustração das características mencionadas acima para o conjunto de 600 séries tem
porais pode ser vista na figura 5.1. 

5.3 O Sistema R 

R é uma plataforma para análise estatística e visualização gráfica de dados [Tea05] cuja 
linguagem é próxima à linguagem S desenvolvida nos laboratórios da AT&T Bell Laboratories 
por Rick Becker, John Chambers e Allan Wilks. As duas linguagens são implementadas 
diferentemente, mas semelhantes a tal ponto de um usuário trocar entre uma e outra de forma 
relativamente fácil. Consiste de uma linguagem e um meio ambiente gráfico com debugger, 
acesso a certas funções de sistema e habilidade de executar programas armazenados em scripts. 

Esta linguagem é derivada da linguagem de ambientes Se S-Plus escritos por Bill Venables 
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Figura 5.1: Características do conjunto de 600 séries
(Resultado de 10 séries temporais de cada característica mencionada na
tabela 5.1. Imagem cortesia de Eamorm J. ]<eogh, obtido (]e IAlc991)

e David NI. Snlith, ambos da Insight,ful Corporation

O software continua em const.ante desenvolvimento, com muitos pacotes disponibilizados
na internet, agregando assim muita funcionalidade at.revés destes pacot.es.

Esta plataforma de soft.ware livre está disponí't'el para uma grande variedade de sistemas

operacionais: AIX, FreeBSD, GNU/Linux, HPUX, Irix, N'locOS X, Solares: Tru64 e l\licrosoft
Windows (9x. r\IE, NT4, 2000 e XP).

Nossa escolha de implement.ação dos algorit.mos nest.a plataforma deu-se devido à post.a-

gilidade e alta expansibilidade desta platafonna. através de seus pacotes e liberdade de criação
de novos pacot.es.
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Figura 5.1: Características do conjunto de 600 séries 
(Resultado de 10 séries temporais de cada característica mencionada na 
tabela 5.1. Imagem cortesia de Eamonn J. Keogh, obtido de [Alc99]) 

e David M. Smith, ambos da Insightful Corporation. 
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O software continua em constante desenvolvimento, com muitos pacotes disponibilizados 
na internet, agregando assim muita funcionalidade através destes pacotes. 

Esta plataforma de software livre está disponível para uma grande variedade de sistemas 
operacionais: AIX, FreeBSD, GNU /Linux, HPUX, Irix, MacOS X, Solaris, Tru64 e Microsoft 
Windows (9x, lVIE, NT4, 2000 e XP). 

Nossa escolha de implementação dos algoritmos nesta plataforma deu-se devido à porta
bilidade e alta expansibilidade desta plataforma através de seus pacotes e liberdade de criação 
de novos pacotes. 
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5.4 Descrição dos resultados de IMP

Iniciamos a des(riçâo dos result.idos obt.idos at.iavés do índice de manutenção de proximi-
dade (ll\iP). Para B como sendo uma das três bases de dados descrit.as na seção 5.2: inont.amos
uma ialat.riz /l/n contendo t.odes os k = 1: 2. . . . : 25 vizinhos mais próximos de cada série t.eni-

poral z de B. Escolheu-tos k = 25: pois as consult.as de # vizinhos mais próxii110s t.omam eil}
geral valores baixos de k. Os resultados sei'ao expressos na. seguinte forma: média e desvio

padrão dos valores de INIP (descrito pela equação 4.1) para cada # com relação à base É?.
ll\.IP é detalhado na seção 4. 1. 1

Para todos os gráficos dest.a seção adot.cremos o eixo z como sendo k = ] . 2, . . . , 25 de uinã

busca por k vizinhos dais pr(3ximos e no eixo y a média (ou desvio padrão) do ll\lP conforme
descrito logo acinlt\

A figura. 5.2 demonstra. a variação do IN'rP para os quatro algoritmos analisados aplicados
à massa. de 100 séries t.emporais reduzindo-as a /V = 4 pont.os.

l 2 3 4 5 6 7 8 9 ]0 ]1 12 13 14 15 16 ]7 18 19 2Q 21 22 23 24 25

Figura 5.2: 1h/IP de 100 séries t.elnporais para /V 4

Para não poluir o gráhco da figura 5.2: represent.amos em separado a variação do desvio
])cidrão para os dados representados na figura 5.2, conforme visto no gráhco 5.3.

A figura 5.4 demonstra a variação do IN'lP mediana.e os quatro algoritl-nos de redução de
dimensionalidade analisados aplicados à base de 197 séries temporais, reduzindo-as a N = 4
pont-os. O desvio padrão é representado na figura 5.5.

A figura 5.6 demonstra a variaçã.o do llvIP mediante os quatro algorit.mos de redução de
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5.4 Descrição dos resultados de IMP 

Iniciamos a descrição dos resultados obtidos através do índice de manutenção de proximi
dade (IlVIP). Para B como sendo uma das três bases de dados descritas na seção 5.2, montamos 
uma matriz 1118 contendo todos os k = 1, 2, ... , 25 vizinhos mais próximos de cada série tem
poral x de B. Escolhemos k = 25, pois as consultas de k vizinhos mais próximos tomam em 
geral valores baixos de k. Os resultados serão expressos na seguinte forma: média e desvio 
padrão dos valores de IMP (descrito pela equação 4.1) para cada k com relação à base B. 
IMP é detalhado na seção 4.1.1. 

Para todos os gráficos desta seção adotaremos o eixo x como sendo k = 1, 2, ... , 25 de uma 
busca por k vizinhos mais próximos e no eixo y a média ( ou desvio padrão) do HvlP conforme 
descrito logo acima. 

A figura 5.2 demonstra a variação do IMP para os quatro algoritmos analisados aplicados 
à massa de 100 séries temporais reduzindo-as a N = 4 pontos. 

0.7 

0.6 

0.4 

0.3 

0.2 ~PAA 

-B-PIP 

-tr-OFT 

-+-Dwr 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Figura 5.2: IMP de 100 séries temporais para N = 4 

Para não poluir o gráfico da figura 5.2, representamos em separado a variação do desvio 
padrão para os dados representados na figura 5.2, conforme visto no gráfico 5.3. 

A figura 5.4 demonstra a variação do HvIP mediante os quatro algoritmos de redução de 
dimensionalidade analisados aplicados à base de 197 séries temporais, reduzindo-as a N = 4 
pontos. O desvio padrão é representado na figura 5.5. 

A figura 5.6 demonstra a variação do IMP mediante os quatro algoritmos de redução de 
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Figura 5.3: Des\'io padrão do ll\lP de 100 séries temporais para i\r 4
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Figura 5.4: 1NIP de 197 séries t.emporais para /V 4

diment.ionalidade analisados. Reduzimos a n)essa de 600 séries t.emporais, cada uma a um
Ar = 4 pontos. O desvio padrão é iepiesentado na hgtua 5.7.

Not.e nas figuras 5.2, 5.4 e 5.6 que o algoritmo PIP destaca-se negativamente dos demais.
Para alguns valores de k: vamos verificar a relação ent.re o iXIP de PIP e a média do lb,IP dos

demais aigorit.mos, considerando-se N = 4. O result,ado é expresso na tabela 5.2.

Analisando a. tabela 5.2, conforme atunent,amos o valor de k, menor a relação de INIP entre
PIP e os demais, ou seja, a necessidade de procurar um número menor de vizinhos a mais nas

séries reduzidas tende a aproximar o desenapenho de PIP em relação as demais.

CAPÍTULO 5. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

0.3 

0.25 

0.2 

0.15 

0.1 

0.05 

4,--p,AA 

-8-PIP 

:_,.-u'&-g_-8-8-&-G---&-&-g_ := ~~ 
- - - - - - - -B--B---s...-~~8-8-5-8--a-g-B---g._8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Figura 5.3: Desvio padrão do I}/IP de 100 séries temporais para N = 4 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Figura 5.4: IMP de 197 séries temporais para N = 4 
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dimentionalidade analisados. Reduzimos a massa de 600 séries temporais, cada uma a um 
N = 4 pontos. O desvio padrão é representado na figura 5. 7. 

Note nas figuras 5.2, 5.4 e 5.6 que o algoritmo PIP destaca-se negativamente dos demais. 
Para alguns valores de k, vamos verificar a relação entre o IMP de PIP e a média do IMP dos 
demais algoritmos, considerando-se N = 4. O resultado é expresso na tabela 5.2. 

Analisando a tabela 5.2, conforme aumentamos o valor de k, menor a relação de IMP entre 
PIP e os demais, ou seja, a necessidade de procurar um número menor de vizinhos a mais nas 
séries reduzidas tende a aproximar o desempenho de PIP em relação as demais. 
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Figura 5-5: Desvio padrão do IN'lP de 197 séries temporais para Ar = 4

D 5

0 45

Q 4

B 35

.:L
i [3-'':= 1 B PIP

025-t ----B: -- ---------------- -------J--"«
02L

H
Q 15

B.l

D 05

0
12 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15]6 }7 ]8 192Q21 22232425

Figura 5.6: 1i\'lP de 600 séries temporais para /V = 4

êles

'''.==H

iB-- Q©'&-©-Q-

Tabela 5.2: 1NIP: Relação IMP de PIP/INIP de OUTROS algoritmos para N = 4

5 3.5 5.0 3.9
10 2.4 3.7 3.7
15 1.9 2.9 3.6
20 1.7 2.5 3.4
25 1.5 2.1 3.2
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Figura 5.5: Desvio padrão do IMP de 197 séries temporais para N = 4 
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Figura 5.6: IMP de 600 séries temporais para N = 4 

1 k 1 100 séries j 197 séries ! 600 séries j 
5 3.5 5.0 3.9 
10 2.4 3.7 3.7 
15 1.9 2.9 3.6 
20 1.7 2.5 3.4 
25 1.5 2.1 3.2 

Tabela 5.2: IMP: Relação IMP de PIP /IMP de OUTROS algoritmos para N = 4 
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O mesmo acontece para as séries reduzidas a N = 16 conforme tabela 5.3, onde temos a 

relação entre o IMP de PIP e a média do IMP dos demais algoritmos. considerando-se N = 16. 

1 k ! 100 séries 1 197 séries j 600 séries l 

5 4.5 6.6 7.4 
10 3.2 4.6 6.1 
15 2.5 3.6 5.3 
20 2.1 3.0 4.6 
25 1.8 2.6 4.1 

Tabela 5.3: IMP: Relação IMP de PIP /IMP de OUTROS algoritmos para N = 16 

Analisando-se as figuras 5.3, 5.5 e 5. 7 temos que o desvio padrão do IMP para o algoritmo 

PIP é bem superior à dos outros algoritmos. 

Nas seis figuras apresentadas acima, nota-se também o desempenho semelhante de PAA e 

DWT. 

Ainda sobre IMP, para o algoritmo DFT aplicado na base de 197 séries temporais 

temos os valores de k e IMP variando sobre as diversas reduções efetuadas, para N E 

{2, 4, 8, 16, 32, 64, 128}, representados na figura 5.8. Para os outros algoritmos aplicados à 

esta base e às demais bases, o comportamento é o mesmo: quanto menor o valor de N, maior 

o valor de IMP para um determinado k. O valor de IMP para as reduções citadas acima 

é representado na figura 5.9. O comportamento descrito acima é verificado para todos os 

algoritmos em todas as bases e por isso suprimidos. 
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Figura 5.8: 1NIP de 100 séries t.einporais para DFT

O desvio padrão dos algoritnlos frente à.s reduções realizadas é verificado na figura 5.9,
represent.ando o desvio padrão de Tl\lP do algoritmo DFT do conjunto das 100 séries temporais

de t.amanho rz = 1024 reduzidas a N C {2, 4. 8, 16, 32, 64, 128}. Os outros algorit.mos (a exceção
de PIP) possuem o mesmo comportamento. com tendência crescent.e do desvio padrão de ll\.'lP
confonne aument.a-se o valor de k. PIP foge um pouco à esta regra para as bases de 100 e 197
séries t.en)poiais. possuindo t.endência de queda rios valores do desvio padrão para o aumento
de A, corlforine figura 5.10.

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Figura 5.9: Desvio padrão do IMP de 100 séries temporais para DFT

A fim de não poluir nosso trabalho. representaremos apenas estes gráficos. suficientes
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Figura 5.8: IMP de 100 séries temporais para DFT 

O desvio padrão dos algoritmos frente às reduções realizadas é verificado na figura 5.9, 
representando o desvio padrão de IMP do algoritmo DFT do conjunto das 100 séries temporais 
de tamanho n = 1024 reduzidas a N E {2, 4, 8, 16, 32, 64,128}. Os outros algoritmos (a exceção 
de PIP) possuem o mesmo comportamento, com tendência crescente do desvio padrão de IMP 
conforme aumenta-se o valor de k. PIP foge um pouco à esta regra para as bases de 100 e 197 
séries temporais, possuindo tendência de queda nos valores do desvio padrão para o aumento 
de k, conforme figura 5.10. 
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Figura 5.9: Desvio padrão do IMP de 100 séries temporais para DFT 

A fim de não poluir nosso trabalho, representaremos apenas estes gráficos, suficientes 
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Figura 5.10: Desvio padrão do ll\'lP de 197 séries t.eniporais para PIP

para ent.enter o comportamento das reduções. Os derliais gráficos são pequenas variações dos
gráficos aqui exibidos.

5.5 Descrição dos resultados de IPA

Daremos sequência aos resultados obtidos com o índice de permanência em aglomerados
jlPA), descrito na seção 4.2.2. Adotarel-nos gráficos tridimerlsionais para quantificar IPA
(calculado pela equação 4.2) em relação ao número c de aglomerados, número de pontos JV das

séries reduzidas e algoritmos de redução de dimensionalidade. O eixo z sempre corresponderá
ao valor de IPA (em porcentagem)-

Na figura 5.11 temos o resultado do IPA para a massa de 100 séries temporais. No eixo y
temos os algoritmos de redução de dimensionalidade e no eixo z a variação de c C {2. 3, . . . , 7}
aglomerados.

Na figura 5.11 notamos um valor decrescente do IPA conforme aument.a-se o número de
aglomerados c, independente do algoritmo de redução de dimensionalidade. Isso deve-se ao

fato de quanto maior o número de aglomerados, maiores as chances do processo de redução
afetar a série temporal a fim de troca-la de aglomerado no processo de aglomeraçã.o das séries

reduzidas. Nesta neura também notamos que o algorit.mo PIP afeta mais as reduções que
outros algoritmos.

Na figura 5.12 temos o result.ado do IPA para a massa de 197 séries temporais. No eixo l/
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Figura 5.10: Desvio padrão do IMP de 197 séries temporais para PIP 
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para entender o comportamento das reduções. Os demais gráficos são pequenas variações dos 
gráficos aqui exibidos. 

5.5 Descrição dos resultados de IPA 

Daremos seqüência aos resultados obtidos com o índice de permanência em aglomerados 
(IPA), descrito na seção 4.2.2. Adotaremos gráficos tridimensionais para quantificar IPA 
(calculado pela equação 4.2) em relação ao número e de aglomerados, número de pontos N das 
séries reduzidas e algoritmos de redução de dimensionalidade. O eixo z sempre corresponderá 
ao valor de IP A ( em porcentagem). 

Na figura 5.11 temos o resultado do IPA para a massa de 100 séries temporais. No eixo y 
temos os algoritmos de redução de dimensionalidade e no eixo x a variação de e E {2, 3, ... , 7} 
aglomerados. 

Na figura 5.11 notamos um valor decrescente do IPA conforme aumenta-se o número de 
aglomerados e, independente do algoritmo de redução de dimensionalidade. Isso deve-se ao 
fato de quanto maior o número de aglomerados, maiores as chances do processo de redução 
afetar a série temporal a fim de trocá-la de aglomerado no processo de aglomeração das séries 
reduzidas. Nesta figura também notamos que o algoritmo PIP afeta mais as reduções que 
outros algoritmos. 

Na figura 5.12 temos o resultado do IPA para a massa de 197 séries temporais. No eixo y 
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Figura 5.11: IPA de 100 séries temporais: algoritmos e número de agloir)arados

t.amos os algoritmos de redução de diinensionalidade e no eixo z a t'aria.ção de c € {2: 3. . . . . 7}
aglomerados. Nest.a figura iioT.amos que o IPA não diminui t.cinto quanto 11a. águia 5.1 1. potéin.
nota-se o desempenho inferior de PIP em relação aos demais.

Figura 5.12: IPA de 197 séries t.emporais: algoritmos e número de aglomerados

Na figura 5.13 temos o resultado do IPA (em porcentagem) para a massa de 600 séries

t.emporais. No eixo g/ temos os algoritmos de reduçã.o de dimensionalidade e no eixo z a variação
de c C {2, 3. . . . , 7} aglomerados. Notamos que à medida que o número de aglomerados cresce.
IPA diminui: o que jú era esperado.
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Figura 5.11: IPA de 100 séries temporais: algoritmos e número de aglomerados 
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temos os algoritmos de redução de dimensionalidade e no eixo x a variação de e E {2, 3, ... , 7} 
aglomerados. Nesta figura notamos que o IPA não diminui tanto quanto na.figura 5.11, porém, 
nota-se o desempenho inferior de PIP em relação aos demais. 
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Figura 5.12: IPA de 197 séries temporais: algoritmos e número de aglomerados 

Na figura 5.13 temos o resultado do IPA ( em porcentagem) para a massa de 600 séries 
temporais. No eixo y temos os algoritmos de redução de dimensionalidade e no eixo x a variação 
de e E {2, 3, ... , 7} aglomerados. Notamos que à medida que o número de aglomerados cresce, 
IPA diminui, o que já era esperado. 
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Figura 5.13: IPA de 600 séries temporais: algorit.mos e número de aglomerados

O valor médio do IPA, independente do número de aglomerados. de algoritnlo de aglonle-
raçã.o (PAN'l ou CLARA) e independente do tamanho da redução é avaliado na tabela 5.4. Por
esta t.abala not.a-se um desempenho inferior do algoritnao PIP em relação aos demais. DFT
mostra-se ligeiramente superior a PAA e DWT, est.es dois últimos com desempenho semelhante
nest.e quesito.

100 séries l ]97 séries l 600 séries

Tabela 5.4: IPA médio de todos os algoritmos e massas de dados

Uma seguia análise relativa ao IPA é demonstrar qual a variação do IPA conforme o
número de pontos das séries temporais reduzidas. Conforme figura 5. }4 temos que as reduções
DFT: DWT e PAA afetam mais as séries temporais conforme diminuímos o número de pontos
da série reduzida. Com PIP acontece o inverso, ou seja, conforme diminuímos o número de
pontos, mais ele se aproxima do desempenho dos outros algorit.mos.

O mesmo fato acont.ece nas massas de dados de 197 e 600 séries t.emporais, conforme
figuras 5.15 e 5.16, respectivamente.

A tabela 5.5 ilustra a variação do IPA médio dos algoritmos de redução frente ao uso dos

algoritmos de aglomeração PAN'l e CLARA. Nota-se que ambos os algoritmos de aglomeração

PIP 60.6} 66.57 68.0]
DFT 80.98 95.82 86.3]
DWT 80.52 95.33 85.24
PAA 80.15 95.22 85.88
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Figura 5.13: IPA de 600 séries temporais: algoritmos e número de aglomerados 

O valor médio do IPA, independente do número de aglomerados, de algoritmo de aglome
ração (PAM ou CLARA) e independente do tamanho da redução é avaliado na tabela 5.4. Por 
esta tabela nota-se um desempenho inferior do algoritmo PIP em relação aos demais. DFT 
mostra-se ligeiramente superior a PAA e DWT, estes dois últimos com desempenho semelhante 
neste quesito. 

l 100 séries l 197 séries 1 600 séries \ 
PIP 60.61 66.57 68.01 
DFT 80.98 95.82 86.31 
DWT 80.52 95.33 85.24 
PAA 80.15 95.22 85.88 

Tabela 5.4: IPA médio de todos os algoritmos e massas de dados 

Uma seguna análise relativa ao IPA é demonstrar qual a variação do IPA conforme o 
número de pontos das séries temporais reduzidas. Conforme figura 5.14 temos que as reduções 
DFT, DWT e PAA afetam mais as séries temporais conforme diminuímos o número de pontos 
da série reduzida. Com PIP acontece o inverso, ou seja, conforme diminuímos o número de 
pontos, mais ele se aproxima do desempenho dos outros algoritmos. 

O mesmo fato acontece nas massas de dados de 197 e 600 séries temporais, conforme 
figuras 5.15 e 5.16, respectivamente. 

A tabela 5.5 ilustra a variação do IPA médio dos algoritmos de redução frente ao uso dos 
algoritmos de aglomeração PAM e CLARA. Nota-se que ambos os algoritmos de aglomeração 
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Figura 5.14: IPA de 100 séries temporais: algoritmos e número de pontos
(Varia,ção do IPA médio de 100 séries temporais

ein relação ao número de pontos das séries reduzidas)

ã

W

+-PAA

2-DFT

Figura 5.15: IPA de 197 séries t.emporais: algoritmos e número de post.os
(Variação do IPA médio de 100 séries temporais

em relação ao número de pontos das séries reduzidas)

possuem valores de IPA muito próximos. A maior variação constar.ada foi de 6% de PAl\.l
sobre CLARA, ou seja, o valor do IPA foi 6% melhor utilizando PANE que o IPA utilizando-se
CLARA como algoritmos dos processos de aglomerações.
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Figura 5.14: IPA de 100 séries temporais: algoritmos e número de pontos 
(Variação do IPA médio de 100 séries temporais 

em relação ao número de pontos das séries reduzidas) 
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Figura 5.15: IPA de 197 séries temporais: algoritmos e número de pontos 
(Variação do IPA médio de 100 séries temporais 

em relação ao número de pontos das séries reduzidas) 
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possuem valores de IPA muito próximos. A maior variação constatada foi de 6% de PAM 
sobre CLARA, ou seja, o valor do IPA foi 6% melhor utilizando PAM que o IPA utilizando-se 
CLARA como algoritmos dos processos de aglomerações. 



CAPÍTULOS. RESULTADOSEXPERIN.MENTAIS 55

@

©

Figura 5.16: IPA de 600 séries tempora-is: algoritmos e número de pont.os
(Variação do IPA médio de 600 séries têmpora.is

ern relação ao núrllero (]e pontos das séries reduzidas)

5.6 Descrição dos resultados de IPA

Por fim temos os resultados obtidos no índice dc variação de informação, descrito em 4.2.3.

Adotarenlos t.ambém gráficos t.ridimensionais para quantificar IVI (calculado pela equação 4.3)
em relação ao número c de aglomerados, número de pontos Ar das séries reduzidas e algorit-
mos de redução de dilnensionalidade. O eixo -7 sempre corresponderá ao valor de IPA (em
porcentagen} ) .

Na figura 5.17 temos o resultado do IVI médio (independente do valor de N) para a massa

100 séries Í©;ê;;;T'ÕÕÕ';g;M

Tabela 5.5: IPA médio por algoritmo de aglomeração

PIP CLARA 60,6 66.6 66.2
  62.3 66.5 69.9

DFT CLARA 81.0 94.9 85.0
PAÃ4 82.7 96.8 87.6

D\VT CLARA 80.6 95.0 84.0
86.5PAN,l 83.8 95.6

PAA CLARA 80.] 95.0 85.0
  83.4 95.5 86.2
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Figura 5.16: IPA de 600 séries temporais: algoritmos e número de pontos 
(Variação do IPA médio de 600 séries temporais 

em relação ao número de pontos das séries reduzidas) 

5.6 Descrição dos resultados de IPA 
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Por fim temos os resultados obtidos no índice de variação de informação, descrito em 4.2.3. 
Adotaremos também gráficos tridimensionais para quantificar IVI ( calculado pela equação 4.3) 
em relação ao número e de aglomerados, número de pontos N das séries reduzidas e algorit
mos de redução de dimensionalidade. O eixo z sempre corresponderá ao valor de IPA (em 
porcentagem). 

Na figura 5.17 temos o resultado do IVI médio (independente do valor de N) para a massa 

j Redução I Aglomeração l 100 séries l 197 séries 1 600 séries 1 

PIP CLARA 60.6 66.6 66.2 
PAM 62.3 66.5 69.9 

DFT CLARA 81.0 94.9 85.0 
PAM 82.7 96.8 87.6 

D\1/T CLARA 80.6 95.0 84.0 
PAM 83.8 95.6 86.5 

PAA CLARA 80.1 95.0 85.0 
PAM 83.4 95.5 86.2 

Tabela 5.5: IPA médio por algoritmo de aglomeração 
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de 100 séries temporais. No eixo y ten-tos os algorit.rijos de redução de diniensionalidade e no
eixo z a variação de c C {2. 3, - . . , 7} aglomerados. Nota-se uma t.endência de aument.o do IVI

conforme aumenta-se o número de aglomerados ja exceção de PIP).

Figura 5.17: IVI de 100 séries t,emporais: algorit.mos e núiliero de aglomerados

Na figura 5-18 t.amos o resultado do IVI para a massa de 197 séries t.einporais. No eixo y

temos os algorit.mos de redução de diiíiensionalidade e ]]o eixo ]: a variam:ão de c ç {2: 3. . . . , 7}
aglomerados.

E 3-DVT
+-PAA

7

Figura 5.18: IVI de 197 séries temporais: algoritmos e número de aglomerados

E por fim na figura 5.19 temos o resultado do IVI para a massa de 600 séries t.emporais
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de 100 séries temporais. No eixo y temos os algoritmos de redução de dimensionalidade e no 
eixo x a variação de e E {2, 3, ... , 7} aglomerados. Nota-se uma tendência de aumento do IVI 
conforme aumenta-se o número de aglomerados (a exceção de PIP). 
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Figura 5.17: IVI de 100 séries temporais: algoritmos e número de aglomerados 

Na figura 5.18 temos o resultado do IVI para a massa de 197 séries temporais. No eixo y 
temos os algoritmos de redução de dimensionalidade e no eixo x a variação de e E {2, 3, ... , 7} 
aglomerados. 

Figura 5.18: IVI de 197 séries temporais: algoritmos e número de aglomerados 

E por fim na figura 5.19 temos o resultado do IVI para a massa de 600 séries temporais. 
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No eixo y t.amos os algorit.n-ios de redução de dimensionalidade e no eixo z a variação de
c C {2, 3, . . . , 7} aglomerados. Nota-se uma tendência de aumento do IVI conforme aumenta-
se o número de aglomerados.

©
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Figura 5.19: IVI de 600 séries temporais: algoritmos e número de aglomerados

Agora vamos verificar a variação do IVI em relação oa número de pontos JV às quais as
séries temporais foram reduzidas. Na f:igura 5.20 temos esta variação média para a base de
dados com 100 séries temporais reduzidas, independente do número de aglomerados. No eixo
z temos as reduções para ]V C {2, 4, 8, 16, 32. 64, 128, 256. 512} e no eixo y os algoritmos de
redução de dimensionalidade.

Na figura 5.20 temos a variação média do IVI para a base de dados com 197 séries tem-
porais reduzidas, independente do número de aglomerados e representando-se 110 eixo z as

reduções para N € {2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512} e no eixo g/ os algoritmos de redução de
dimensionalidade.

Por fim temos a variação do IVI em relação à base de dados de 600 séries t.emporais na

figura 5.22, representando-se no eixo r as reduções pala N C {2, 4, 8. 16, 32, 64, 128, 2S6, 512}
e no eixo y os algoritmos de redução de dimensionalidade.

Notamos que o comportamento é semelhant.e em todas as três massas de test.e: quarlt.o
menor o número de pontos da série reduzida, maior é o índice rVI.

O IVI médio para todas as massas de dados segue na tabela 5.6 e o result.ado do IVI médio
levando-se em consideração os algoritmos de aglomeração seguem na t.abela 5.7.

CAPÍTULO 5. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 57 

No eixo y temos os algoritmos de redução de dimensionalidade e no eixo x a variação de 
e E {2, 3, ... , 7} aglomerados. Nota-se uma tendência de aumento do IVI conforme aumenta
se o número de aglomerados. 
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Figura 5.19: IVI de 600 séries temporais: algoritmos e número de aglomerados 

Agora vamos verificar a variação do IVI em relação oa número de pontos N às quais as 
séries temporais foram reduzidas. Na figura 5.20 temos esta variação média para a base de 
dados com 100 séries temporais reduzidas, independente do número de aglomerados. No eixo 
x temos as reduções para N E {2, 4, 8, 16, 32, 64,128,256,512} e no eixo y os algoritmos de 
redução de dimensionalidade. 

Na figura 5.20 temos a variação média do IVI para a base de dados com 197 séries tem
porais reduzidas, independente do número de aglomerados e representando-se no eixo x as 
reduções para N E {2, 4, 8, 16, 32, 64,128,256,512} e no eixo y os algoritmos de redução de 
dimensionalidade. 

Por fim temos a variação do IVI em relação à base de dados de 600 séries temporais na 
figura 5.22, representando-se no eixo x as reduções para N E {2, 4, 8, 16, 32, 64,128,256,512} 
e no eixo y os algoritmos de redução de dimensionalidade. 

Notamos que o comportamento é semelhante em todas as três massas de teste: quanto 
menor o número de pontos da série reduzida, maior é o índice IVI. 

O IVI médio para todas as massas de dados segue na tabela 5.6 e o resultado do IVI médio, 
levando-se em consideração os algoritmos de aglomeração seguem na tabela 5. 7. 
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Figura 5.20: IVI de 100 séries temporais: algoritmos e número de reduções
(Variação do IVI médio de 100 séries temporais em relação ao número de reduções)
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Figura 5.21: IVI de 197 séries temporais: algoritmos e número de reduções
(Variação do IVI médio de 197 séries temporais em relação ao número de reduções)

Tabela 5.6: IVI médio de todos os algoritmos de redução e massas de dados

  100 séries 197 séries 600 séries
PIP 0.46 0.39 0.47
DFT 0.22   0.17
DWT 0.20 0.07 0.16
PAA 0.21 0.08 0.}7
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Figura 5.20: IVI de 100 séries temporais: algoritmos e número de reduções 
(Variação do IVI médio de 100 séries temporais em relação ao número de reduções) 
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Figura 5.21: IVI de 197 séries temporais: algoritmos e número de reduções 
(Variação do IVI médio de 197 séries temporais em relação ao número de reduções) 

! 100 séries j 197 séries 1 600 séries 1 

PIP 0.46 0.39 0.47 
DFT 0.22 0.07 0.17 
DWT 0.20 0.07 0.16 
PAA 0.21 0.08 0.17 

Tabela 5.6: IVI médio de todos os algoritmos de redução e massas de dados 

58 
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Figura 5.22: IVI de 600 séries temporais: algoritmos e número de reduções
(Variação do IVI médio de 600 séries t.emporais em relação ao número de reduções)

100 ilil:i81i l T í series l ouu series

Tabela 5.7: IVI médio por algoritmo de aglomeração

PIP ALAR,A 0.47 0.36 0,52
PANE 0.46 0.42 0.42

DFT CLARA 0.23 0.08 0.20
PAM C).22 0.05 o.14

DWT CLARA o.22 0.07 0.19
PAM 0.}9 0.08 0.13

PAA CLARA 0.23 0.07 0.18
  0.20 0.08 0.}5
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Figura 5.22: IVI de 600 séries temporais: algoritmos e número de reduções 
(Variação do IVI médio de 600 séries temporais em relação ao número de reduções) 

1 Redução I Aglomeração j 100 séries j 197 séries 1 600 séries ! 
PIP CLARA 0.47 0.36 0.52 

PAM 0.46 0.42 0.42 
DFT CLARA 0.23 0.08 0.20 

PAM 0.22 0.05 0.14 
DWT CLARA 0.22 0.07 0.19 

PAM 0.19 0.08 0.13 
PAA CLARA 0.23 0.07 0.18 

PAM 0.20 0.08 0.15 

Tabela 5. 7: IVI médio por algoritmo de aglomeração 

59 



Capítulo 6

Conclusão

Neste trabalho estudamos quatro algoritmos de redução de dimensionalidade no contexto
de processament.o de séries t.emporais: DFT, D\vT; PIP e PAA. Para viabilizar ]m] estudo
comparativo destes algoritlnos: os niesilios foram iniplenlentados na play.aíornla R. A aç.dilação
realizada teve colho foco a análise de aspectos qualitativos refeient.es ao desempenho dos
algoritmos. Não foi realizada nenhuma avaliação quantit.at.iva como a1lállse do tempo de
processamento ou da (quantidade de memória litilizada.

Para as aç'dilações, consideramos duas atividades comuns eni base de dados de séries t.empo-
rais: busca por similaridade e aglomeração. Ein busca de similaridade: o objet.ivo íoi ana.lesar

de que forma a redução de dimensionalidade afet.a as buscas. Nlais precisanient.e. no caso
de busca dos k vizinhos mais próximos a uma série de consulta, quantas séries precisam ser
buscadas efet.ivament.e no índice construído a part.ir das séries reduzidas, pala se garantir que
todos os k vizinhos no conjunt.o das séries originais são recuperados? No caso de aglomeração,
procurou-se quantificar de que forma a redução de dimensionalidade afeta a aglomeração. Moais
especificamente, a aglomeração obtida no conjunto das séries originais é mantida se esta for
calculada após a redução de dimensionalidade?

Em ambos os casos foi proposta a utilização de critérios objet.ivos para avaliar as quest.ões
levantadas. Em busca de similaridade um índice que utiliza conceit.os de proximidade foi
utilizado. Em aglomeração, sugerimos o uso de critérios de comparação de aglomarações
como forma de comparar o desempenho dos algoritmos de redução de dimensiollalidade. Foram

ut.ilizados dois cria.brios de comparação de aglomerações. Para a parte experimental do trabalho
foram utilizados dois conjuntos de dados. Um, provenient.e de uma central de atendimento. e
outro, dados artificiais disponíveis na web.

60

Capítulo 6 

Conclusão 

Neste trabalho estudamos quatro algoritmos de redução de dimensionalidade no contexto 
de processamento de séries temporais: DFT, DWT, PIP e PAA. Para viabilizar um estudo 
comparativo destes algoritmos, os mesmos foram implementados na plataforma R. A avaliação 
realizada teve como foco a análise de aspectos qualitativos referentes ao desempenho dos 
algoritmos. Não foi realizada nenhuma avaliação quantitativa como análise do tempo de 
processamento ou da quantidade de memória utilizada. 

Para as avaliações, consideramos duas atividades comuns em base de dados de séries tempo
rais: busca por similaridade e aglomeração. Em busca de similaridade, o objetivo foi analisar 
de que forma a redução de dimensionalidade afeta as buscas. Mais precisamente, no caso 
de busca dos k vizinhos mais próximos a uma série de consulta, quantas séries precisam ser 
buscadas efetivamente no índice construído a partir das séries reduzidas, para se garantir que 
todos os k vizinhos no conjunto das séries originais são recuperados? No caso de aglomeração, 
procurou-se quantificar de que forma a redução de dimensionalidade afeta a aglomeração. Mais 
especificamente, a aglomeração obtida no conjunto das séries originais é mantida se esta for 
calculada após a redução de dimensionalidade? 

Em ambos os casos foi proposta a utilização de critérios objetivos para avaliar as questões 
levantadas. Em busca de similaridade um índice que utiliza conceitos de proximidade foi 
utilizado. Em aglomeração, sugerimos o uso de critérios de comparação de aglomarações 
como forma de comparar o desempenho dos algoritmos de redução de dimensionalidade. Foram 
utilizados dois critérios de comparação de aglomerações. Para a parte experimental do trabalho 
foram utilizados dois conjuntos de dados. Um, proveniente de uma central de atendimento, e 
outro, dados artificiais disponíveis na web. 
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Os índices propostos para análise de aglomerações não dependem dos algorit.mos de redução
de dimensionalidade. Hein dos algoritmos de aglomeração. Embora t.ei-Liam sido introduzidos
na literatura como critérios para a comparação de diferent.es aglomerações de um mesmo

conjunto de dados: sustentados que é possível conaparar aglomerações do conjunt.o de séries
originais cona aglomerações do conjunt.o de séries deduzidas, pois há uma Identihcação un]
para um entre elementos do conjunt.o de séries originais e eleiiientos do conjunto das séries
reduzidas. Além disso, os critérios utilizados rlâo levam ern consideração características dos
element.os que estão sendo aglomerados.

Alguns resultados expressos no (apítulo 5 jú eram esperados e foram confiiillados, como o
crescent.e aumento do llvIP, IPA e JVI conforme reduzimos draft.icamente as séries temporais.
Em relação aos processos de aglomerítção. era nossa expect,aviva. que IPA e IVI a.ument.assem

conforme aument.o no número de aglomerados. Esse fato foi confirmado após a. análise dos
resultados obtidos.

O desempenho geral dos algoritmos DFT: DWT e PAA focam liJuito semelhant.es. com
pequena desvantagem para DFT. Já o algoritmo PIP teve um desempenho clualitat.ivo riãc.
satisfatório aplicado às massas de dados. Como ele possui o foco apenas na detecção de
grandes oscilações. torna-se interessante sua utilização cm aplicações (lue detectem grandes
alt.orações de comportament.o nas séries temporais.

Disponibilizar os algoritmos de redução de dimensioiialidade e de avaliação de desempenho
implement.idos como tun pacot.e do R e realizar avaliações sobre uin volume n-maior de dados

são at.ividades que estavam planejadas mas não foram realizadas por falta de tempo.

A avaliação realizada neste trabalho, !)ara o caso de a.g]omerados, pode ser est.eii(lida para
diferentes algoritmos de aglomeração je, port-a-nto, t.ambéin para diferentes núnleios de aglom-

erados nas duas aglomerações a serem comparadas), para diferent.es algorit.mos de redução de
dimensionalidade e para diferentes medidas de sinlilaridade.

Como futuros passos para este trabalho consideramos a concret.ização das duas atividades
não realizadas e a realizaçã.o de avaliações do t.ipo descritas no parágrafo anterior.
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Os índices propostos para análise de aglomerações não dependem dos algoritmos de redução 
de dimensionalidade, nem dos algoritmos de aglomeração. Embora tenham sido introduzidos 
na literatura como critérios para a comparação de diferentes aglomerações de um mesmo 
conjunto de dados, sustentamos que é possível comparar aglomerações do conjunto de séries 
originais com aglomerações do conjunto de séries reduzidas, pois há uma identificação um 
para um entre elementos do conjunto de séries originais e elementos do conjunto das séries 
reduzidas. Além disso, os critérios utilizados não levam em consideração características dos 
elementos que estão sendo aglomerados. 

Alguns resultados expressos no capítulo 5 já eram esperados e foram confirmados, como o 
crescente aumento do IMP, IPA e IVI conforme reduzimos drasticamente as séries temporais. 
Em relação aos processos de aglomeração, era nossa expectativa que IPA e IVI aumentassem 
conforme aumento no número de aglomerados. Esse fato foi confirmado após a análise dos 
resultados obtidos. 

O desempenho geral dos algoritmos DFT, DWT e PAA foram muito semelhantes, com 
· pequena desvantagem para DFT. Já o algoritmo PIP teve um desempenho qualitativo não 
satisfatório aplicado às massas de dados. Como ele possui o foco apenas na detecção de 
grandes oscilações, torna-se interessante sua utilização em aplicações que detectem grandes 
alterações de comportamento nas séries temporais. 

Disponibilizar os algoritmos de redução de dimensionalidade e de avaliação de desempenho 
implementados como um pacote do R e realizar avaliações sobre um volume maior de dados 
são atividades que estavam planejadas mas não foram realizadas por falta de tempo. 

A avaliação realizada neste trabalho, para o caso de aglomerados, pode ser estendida para 
diferentes algoritmos de aglomeração ( e, portanto, também para diferentes números de aglom
erados nas duas aglomerações a serem comparadas), para diferentes algoritmos de redução de 
dimensionalidade e para diferentes medidas de similaridade. 

Como futuros passos para este trabalho consideramos a concretização das duas atividades 
não realizadas e a realização de avaliações do tipo descritas no parágrafo anterior. 



Apêndice A

Algoritmos de aglomeração

Tradicionalment.e, as t.écnicas de aglomeração dividem-se em hierárquica e de particiona-

mento. Algoritnios hierárquicos er)contranl sucessivos aglomerados usando os aglomerados
previamente estabelecidos e estes são representados em uma estrut;ura conhecida por dendo-
grarna, (]uc assemelha-se a uma estrutura do tipo árvore. O núniera de ag]on)arados final
po(]e sei det,eri-minado analisando-se o dendograma. Os algoritmos baseados en] técnicas de
particionameilto deç'ouvem apenas urn pari.icionamento. O número de aglomerados deve ser
informado.

Técnicas de aglomeração são bastant.e utilizados em diferentes cont.extos de análise (]e
dados e exist.em várias publicações que tratam desse assunto. Uma boa referência é o artigo
de Jain e outros IJK'íF091

Neste trabalho usamos dois algoritrnos baseados ]-la técnica de part.icionainento k-medóides

PAl\'l e CLARA, explicados no apêndice A. O número de aglomerados será denotado por c
em vez de k, para evit.ai confusão com o ç'dor k das buscas do t.ipo k-NN.

No método de aglomeração de particionamento k-mea7zs define-se um valor para c e ente.o
randomicament.e escolhe-se c centros para. as observações (séries temporais). Então, calcula-se
a distância ent.re cada observação e os respect.avos centros, a fim de determinar a (!ual cent.ro a
observação é similar. A part.ir dest.a distância recalcula-se a nova média do cent.ro e repet.e-se

o processo até que cada uma. das observações faça parte de urn dos c agrupament.os. Em
outras palavras: o valor médio das observações de um agrupament.o é vist.o colho seu cei-tt.ro

de gravidade. Exist.em algumas variações como o método k-À/ode, que utiliza uma medida
de dist.anciã diferente. X-mea7zs possui problemas de escalabilidade e produz agrupamentos
de formas esféricas/convexas IFeil. Também é afet.ado por ruídos. causando int.erferências na
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Algoritmos de aglomeração 

Tradicionalmente, as técnicas de aglomeração dividem-se em hierárquica e de particiona
mento. Algoritmos hierárquicos encontram sucessivos aglomerados usando os aglomerados 

·previamente estabelecidos e estes são representados em uma estrutura conhecida por dendo
grama, que assemelha-se a uma estrutura do tipo árvore. O núrnern de aglomerados final 
pode ser determinado analisando-se o dendograma. Os algoritmos baseados em técnicas de 
particionamento devolvem apenas um particionamento. O número de aglomerados deve ser 
informado. 

Técnicas de aglomeração são bastante utilizados em diferentes contextos de análise de 
dados e existem várias publicações que tratam desse assunto. Uma boa referência é o artigo 
de Jain e outros (JMF99]. 

Neste trabalho usamos dois algoritmos baseados na técnica de particionamento k-medóides 
PAM e CLARA, explicados no apêndice A. O número de aglomerados será denotado por e 
em vez de k, para evitar confusão com o valor k das buscas do tipo k-NN. 

No método de aglomeração de particionamento k-means define-se um valor para e e então 
randomicamente escolhe-se e centros para as observações (séries temporais). Então, calcula-se 
a distância entre cada observação e os respectivos centros, a fim de determinar a qual centro a 
observação é similar. A partir desta distância recalcula-se a nova média do centro e repete-se 
o processo até que cada uma das observações faça parte de um dos e agrupamentos. Em 
outras palavras, o valor médio das observações de um agrupamento é visto como seu centro 
de gravidade. Existem algumas variações como o método k-Mode, que utiliza uma medida 
de distância diferente. K-means possui problemas de escalabilidade e produz agrupamentos 
de formas esféricas/convexas [Fei]. Também é afetado por ruídos, causando interferências na 
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média dos agiu!)cimentos

Ao in'ç'és de ecolhei a nlédla dos objetos de u]i] agrupamento colho o centro do mesmo.
escolhe-se o elemento mais central como o representante do agrupanient.o. A este element.o

dá-se o iloilie de rlledóide. A té(mica k-r71cdozd é similar a Á: rricarzs. porém as observações são

atribuídas a tun agrupamento baseando-se na similaridade ou proximidade que est.a possue em
relação ao niedóide de um det.erminado agrupament.o. A cada atribuição de uma observação
a um agrupa[nento: u]]] novo n]edóide é escolhi(lo pala o novo agrupament.o. Est.a t.étnica é
menos seJlsÍvel a puídos e sujeitas, ei)lbora coniput.acioilalmente mais demorada que k-rneans.
Pelas vantagens citadas, escolhemos a t.écnica de k rnedozd devido à. menor sensibilidade a
ruídos e sujeiras.

A.l PAM

O algorit.nlo PAIO,l ( r'arfzfzo?lzrzg '4rourtd A/edolds) . collsicleradc, {iina versão illais robtlsta do

algoritrno Á;-rrzearzs, baseia-sc iia busca por c objetos relnesent.at.avos ou ine(+óides erll.re todas
as rz observações do cor)jullt.o de (!ados (banco de dados com ?t séries temporais). Essas ob-
servações devem) representar a estrut.uia dos dados. Após encontrar o (onjunto de c inedóides.
c aglomerações são const.iLlídas através da a.t.iibuição de cada obsel-fiação ao medóide mais
próximo a est.a observaçã.o. O objet.ivo é encont.rar k objetos representar.ivos que milJimizenl a
soma do cluadrado das dissimilari(jades das obseivaçõcs a. seus represent.antes. É considerado
um algoritrno do t.ipo k znedozd IFeil

Por padrão, quando os medóides não são especifica({os: o algorit.mo primeiramente procura
por un] bom conjunto inicial de medóides (fase de construção - buz/d). Ent.ão, tenta computar
o mínimo local para a função objeti'ço: uma solução tal que nã.o liá uma única troca de

observações com um medóide que deciement.ará a função objetivo (fase de troca ou rearranjo
- suar). Uma das funções objet.ivo encont.Fadas e mais utilizadas é encontrar o mínimo da
soma do (quadrado das dist.anciãs euclidianas.

Quando os medóides são especificados inicialinent.e; a ordem deles não importa. Ein geral
est.e tipo de aigoritmo é projetado pala não depender da ordem das observações.

O algoritrno é extensamente descrit.o iio capítulo 2 de IKR901. Clomparado à abordageili k-
means, a implement.anão do algoritmo PAi\l no R por IXÍSH061 t.em as seguintes característ.ices:
(a) aceita uma matriz de dissii-Hilaridade; (b) é mais robust.o, pois minimiza a soma das
dissimilaridades ao invés da soma do quadrado das distâncias euclidianasl (c) fornece uma
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média dos agrupamentos. 

Ao invés de ecolher a média dos objetos de um agrupamento como o centro do mesmo, 
escolhe-se o elemento mais central como o representante do agrupamento. A este elemento 
dá-se o nome de medóide. A técnica k-medoid é similar a k-means, porém as observações são 
atribuídas a um agrupamento baseando-se na similaridade ou proximidade que esta possue em 
relação ao medóide de um determinado agrupamento. A cada atribuição de uma observação 
a um agrupamento, um novo medóide é escolhido para o novo agrupamento~ Esta técnica é 
menos sensível a ruídos e sujeiras, embora computacionalmente mais demorada que k-means. 
Pelas vantagens citadas, escolhemos a técnica de k-medoid devido à menor sensibilidade a 
ruídos e sujeiras. 

A.1 PAM 

O algoritmo PA.l\'I (Partitioning Around Medoids), considerado una versão mais robusta do 
algoritmo k-means, baseia-se na busca por e objetos representativos ou medóides entre todas 
as n observações do conjunto de dados (banco de dados com n séries temporais). Essas ob
servações devem representar a estrutura dos dados. Após encontrar o conjunto de e medóides, 
e aglomerações são construídas através da atribuição de cada observação ao medóide mais 
próximo a esta observação. O objetivo é encontrar k objetos representativos que minimizem a 
soma do quadrado das dissimilaridades das observações a seus representantes. É considerado 
um algoritmo do tipo k-medoid [Fei). 

Por padrão, quando os medóides não são especificados, o algoritmo primeiramente procura 
por um bom conjunto inicial de medóides (fase de construção - build). Então, tenta computar 
o mínimo local para a função objetivo, uma solução tal que não há uma única troca de 
observações com um medóide que decrementará a função objetivo (fase de troca ou rearranjo 
- swap). Uma das funções objetivo encontradas e mais utilizadas é encontrar o mínimo da 
soma do quadrado das distâncias euclidianas. 

Quando os rnedóides são especificados inicialmente, a ordem deles não importa. Em geral 
este tipo de algoritmo é projetado para não depender da ordem das observações. 

O algoritmo é extensamente descrito no capítulo 2 de [KR90). Comparado à abordagem k
means, a implementação do algoritmo PAi\iI no R por [MSH06) tem as seguintes características: 
(a) aceita uma matriz de dissirnilaridade; (b) é mais robusto, pois minimiza a soma das 
dissimilaridades ao invés da soma do quadrado das distâncias euclidianas; ( c) fornece uma 
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função Branca chan)ada impressão de silhueta (sz//toueffe p/ofl: a qual exibe a silhueta dos
dados;

Figura A.l: Represent.anão visual do algorit.mo PARI

A.2 CLARA

Compa-Fado ao algoritmo PARI, CLARA ( C'/usÉerzng L.urge .4pp/zcafzons) lida com conjun-
tos maiores de dados. O algorit.mo também tenta encontrar c objetos representat.avos que estão
centralmente localizados nas aglomerações. Internamente, isso é alcançado considerando-se
subconjuntos de dados de tamanho fixo: tornalldo linear o tempo de execução e armazena-
mento (espaço em memória) no número de objetos e não quadrático como acontece em PAl\.l.

  Encontra lmi objeto iepresei)cativo para
cada. aglomerado (inedóidel

   
  Atribui os demais objetos para o aglomerado

com o medói(le n)ais próximo

   
Seleciona aleatoriamente uin ob.feto não

medóide e computa o custo total (ta troca

  Se cuszlo < 0. realiza a troca e un] novo
conjunto de c medóides é formado
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função gráfica chamada impressão de silhueta ( sílhouette plot), a qual exibe a silhueta dos 
dados; 

n 
objetos 

Encontra um objeto representativo para 
cada aglomerado ( medóide) 

Atribui os demais objetos para o aglomerado 
r--+- com o medóide mais próximo 

Seleciona aleatoriamente um objeto não 
medóide e computa o custo total da troca 

_j 

Se custo< O, realiza a troca e um novo -
conjunto de c-medóides é formado 

e 
aglomerados 

Figura A. l: Representação visual do algoritmo PAM 

A.2 CLARA 

Comparado ao algoritmo PAM, CLARA ( Clusteríng LARge Applicatíons) lida com conjun
tos maiores de dados. O algoritmo também tenta encontrar e objetos representativos que estão 
centralmente localizados nas aglomerações. Internamente, isso é alcançado considerando-se 
subconjuntos de dados de tamanho fixo, tornando linear o tempo de execução e armazena
mento (espaço em memória) no número de objetos e não quadrático como acontece em PAM. 
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O algoritmo é extensainente descrito no capítulo 3 de ji<K901. No PAN'l implementado
por IMSH061, a coleção de todas as dist.anciãs entre objetos é armazenada. em memória. con-

sumindo O(rz2). Ao invés disso, CLARA trabalha apenas com as medidas anuais, ou seja: uma
matriz n x p onde n é o número de observações e p é o número de elementos allalisados em
det.erminado instante

Figura A.2: Representação visual do algorit.mo CLARA
(Note que a única diferença com relação ao PAM: é que o algoritmo
CLARA inicialmente não verifica todos os rz. objet.os de uma só vez)

O trabalho inicial de aglomeração divide-se em dois passos: primeiro unia escolha é feita
no conjunto de objetos, dividindo-os em c aglomerações, utilizando o mesmo método de PANE

O algoritmo consiste também de duas etapas: construção e troca. Na fase de const.rução:
sucessivos medóides são escolhidos com o propósit.o de obter a. menor distância média possível

  Encontra um objeto representativo para
cada aglomera,do (medóide)

   
Atribui os demais objetos para o aglomerado

com o medóide mais próximo

  Seleciona aleatoriament.e uni objeto não
medóide e comput.a o custo total da troca

   
  Se custo < 0. realiza a troca e um novo

con.junto de c-medóides é formado
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O algoritmo é extensamente descrito no capítulo 3 de [KR90]. No PAM implementado 
por [MSH06), a coleção de todas as distâncias entre objetos é armazenada em memória, con
sumindo O(n2). Ao invés disso, CLARA trabalha apenas com as medidas atuais, ou seja, urna 
matriz n x p onde n é o número de observações e p é o número de elementos analisados em 
determinado instante 

Uma amostra 
dos dados 
é escolhida 

Encontra um objeto representativo para 
cada aglomerado ( medóide) 

Atribui os demais objetos para o aglomerado 
r--> com o medóide mais próximo 

Seleciona aleatoriamente um objeto não 
medóide e computa o custo total da troca 

Se custo < O, realiza a troca e um novo 
~ 

conjunto de c-medóides é formado 

e 
aglomera.dos 

Figura A.2: Representação visual do algoritmo CLARA 
(Note que a única diferença com relação ao PAM, é que o algoritmo 
CLARA inicialmente não verifica todos os n objetos de uma só vez) 

O trabalho inicial de aglomeraç:ão divide-se em dois passos: primeiro uma escolha é feita 
no conjunto de objetos, dividindo-os em e aglomerações, utilizando o mesmo método de PAM. 
O algoritmo consiste também de duas etapas: construção e troca. Na fase de construção, 
sucessivos medóides são escolhidos com o propósito de obter a menor distância média possível 
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entre os objetos e seus respectivos represent.antes. Na fase de troca, tenta-se decrement.ar a

dlst.anciã média através da t.roca dos representantes. Então. cada objeto que não pertence à
amostra. é at.ribuído ao n)edóide mais próximo, levando todos os objetos a pert.encer a a.lgum
agrupamento

A qualidade da aglonleiação é definida como a distância média entre cada objeto e seu
respectivo medói(]e. Este piocediment,o é repetido cinco vezes e o agrupament.o com a menor
dist.anciã é ret ido para análise fut.ura.

A distancia média final, tnédia e maior distância. para cada medóide é calculada do ]nesmo
n)odo que PAN'l para todos os objetos. Também é calculada a taxa da n-Láxirna distancia de un]

element.o do medóide cona a menor distancia de um elemento que não pertence a este nledóide
com relação ao mesmo. Esta t.axa dá uma idéia do quanto um agrupanient.o é conexo. Um
valor baixo (0.20) indica um agrupamento bem coeso, não disperso, en(quanto que um valor
maior que 1.00 ii)dica. um agrupamento com observações bem dispersas.

A silhueta do resultado de unia aglomeração utiliza apenas o melhor subconjunto de dados.

para o qual o a]gorit.mo terminou sua fase (]e trocas. Na figura A.3 temos um exemplo de unia
silllueta.

4

A impressão de silhueta do resultado de un] processo de aglomeração não hierárquico
é descrita eln descrito no capítulo 2 de IKR901. Resumindo: para ca.da observação í. uma
barra é desenhada. representando a largura de sua respect.iva silhueta s(!). As observações
são agrupadas por aglomerados: com o aglomerado de número l no t.opo. Observações cona
valores dc silhueta grande (s(ál z 1) são bem aglomeradas, ao passo (lue valores pequenos
de silhueta (s(í) = 01 indicam que a observação está entre um aglomerado e outro. Valores
negativos de silhueta indicam que a observação provavelmente está no aglomerado errado.
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entre os objetos e seus respectivos representantes. Na fase de troca, tenta-se decrementar a 
distância média através da troca dos representantes. Então, cada objeto que não pertence à 
amostra, é atribuído ao medóide mais próximo, levando todos os objetos a pertencer a algum 
agrupamento. 

A qualidade da aglomeração é definida como a distância média entre cada objeto e seu 
respectivo medóide. Este procedimento é repetido cinco vezes e o agrupamento com a menor 
distância é retido para análise futura. 

A distância média final, média e maior distância para cada medóide é calculada do mesmo 
modo que PAM para todos os objetos. Também é calculada a taxa da máxima distância de um 
elemento do medóide com a menor distância de um elemento que não pertence a este medóide 
com relação ao mesmo. Esta taxa dá uma idéia do quanto um agrupamento é conexo. Um 
valor baixo (0.20) indica um agrupamento bem coeso, não disperso, enquanto que um valor 
maior que 1.00 indica um agrupamento com observações bem dispersas. 

A silhueta do resultado de uma aglomeração utiliza apenas o melhor subconjunto de dados, 
para o qual o algoritmo terminou sua fase de trocas. Na figura A.3 temos um exemplo de uma 
silhueta. 

A impressão de silhueta do resultado de um processo de aglomeração nao hierárquico 
e descrita em descrito no capítulo 2 de [KR90]. Resumindo, para cada observação i, urna 
barra é desenhada, representando a largura de sua respectiva silhueta s(i). As observações 
são agrupadas por aglomerados, com o aglomerado de número 1 no topo. Observações com 
valores de silhueta grande ( s( i) ;::::::; l) são bem aglomeradas, ao passo que valores pequenos 
de silhueta (s(i) ;::::::; O) indicam que a observação está entre um aglomerado e outro. Valores 
negativos de silhueta indicam que a observação provavelmente está no aglomerado errado. 
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Figura A.3: Silhuetl} de 4 agrupament.os utilizando CLARA
IResu[t.ado de unia ag]omeração (]e 21 séries t.emporais eni 4 agrupament.os ut.ilizando
algoritmo CLARA no sisa.ema R. Â esquerda o nome de cada ot)seriação. Observe o

agrupamento 3: cujas duas observações são "100%;:' similares)
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Figura A.3: Silhueta de 4 agrupamentos utilizando CLARA 
(Resultado de uma aglomeração de 21 séries temporais em 4 agrupamentos utilizando 
algoritmo CLARA no sistema R À esquerda o nome de cada observação. Observe o 

agrupamento 3, cujas duas observações são "100%" similares) 
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Implementação

Nesta seção det.alhaiemos as iinplementações dos algorit.mos em português estruturados

Toda função criada {)ossui sisa.entes de \a]i(]açào (ios parâmetros de elit.roda. O código de
ya/ ilações/7tzczazs0 é repoiisável poi isso e não será colocado ?aqui. Trat.anil se de valiclações das

entradas dos algoritmos: como receber rll. negar.ivo (llúiiiei-o de pontos eii! uiJla série temporal
reduzida), validar se rr?. é maior (lue o tema.nho da série a ser reduzida, validar se o número
k-NN é positi'ç'o, validar se c aglomerados podem sei- criados: et.c

tN-luit.os pacot.es do R foram t.est.idos e estudados. Os [)acotes mais iiltercssant.es que
achamos necessário mencionar são:

e RODE: Provém acesso ao SQL Ser-«'er e outros Sistemas Gei'eiicia(cores de Banco de
Dados ISGBD): escrit.o e mantido por IRip061.

+ tseries: Análise e impressão de séries temporais regulares, escrito por ITra061

e its: Análise e impressão de séries t.emporais irregulares, esci'ito por ICSOSI

Para efetuarmos as combinações eira IPA, ut.ilizamos a função de combinação do pacote
gregmisc: escrit.o por IXVarl .

O algorit.mo de redução de dimensionalidade DFT ut.iliza a t.ransfornlação rápida de Fouriel
(função Fase tour-zer Trens/l07wz - /i'F'lO (lue faz pa-t.e da instalação base do R. A mesma
função calcula a. transformada inversa de Fourier. A ut.ilizaçâo de .Ft para reduzir urna série í'
de tamanho ri a uma série X de t.amanho N é dada abaixo:

dalguns autores referem-se a pseudo-código ou portugol
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Implementação 

Nesta seção detalharemos as implementações dos algoritmos em português estruturado1. 

Toda função criada possui sistemas de validação dos parâmetros de entrada. O código de 
Validaçõeslniciais() é reponsável por isso e não será colocado aqui. Tratam-se de validações das 
entradas dos algoritmos, como receber m negativo (número de pontos em urna série temporal 
reduzida), validar se m é maior que o tamanho da série a ser reduzida, validar se o número 
k-NN é positivo, validar se e aglomerados podem ser criados, etc. 

Muitos pacotes do R foram testados e estuda.dos. Os pacotes mais interessantes que 
achamos necessário mencionar são: 

• RODC: Provém acesso ao SQL Server e outros Sistemas Gerencia.dores de Banco de 
Dados (SGBD), escrito e mantido por [Rip06]. 

• tseries: Análise e impressão de séries temporais regulares, escrito por [Tra06]. 

• its: Análise e impressão de séries temporais irregulares, escrito por [GS05]. 

Para efetuarmos as combinações em IPA, utilizamos a função de combinação do pacote 
gregmisc, escrito por [vVar]. 

O algoritmo de redução de dimensionalidade DFT utiliza a transformação rápida de Fourier 
(função Fast Fourier Transform - FFT) que faz parte da instalação base do R. A mesma 
função calcula a transformada inversa de Fourier. A utilização de fjt para reduzir uma série x 
de tamanho n a uma série X de tamanho N é dada abaixo: 

1 Alguns autores referem-se a pseudo-código ou portugal 
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DFT -- Função (Real zll, Inteiro At) {

Validaçõeslniciaiso
F' - fft(z)
F'.7ed -- IF'i: /). . . . :r'/vjÍlgnora coeficientes}
X . fft (r'.red, inversa=TRUE)
ret urn (X )
}

O algoritmo de redução de dimensionalidade DWT utiliza o pacot.e wavelets escrito

por IAidOSI. Est.e pacote cont.énl a função dwi: que calcula os coeficientes da transformam:ão
de ondalet.as e {du/É que (alcula a transformada inversa

DWT - Função (Real zll, Inteiro /V) {
Validaçõeslnici.piso
H -- dwt (z , filter="Haar'')
.fl/.7-cd +-- l//! : .fíu. . - : f/.-v'l {lgnora coefici.entesa
\' { ,t r F/ ..,{]

return (X )
}

O algoritino de redução de dinleiisionalidade PAA é bem siillples de implementar, corno
çpallp n hn iv-n -

PAA - Função (Real z]], Intei.ro ]V)

Validaçõeslniciaiso
.X e--Real ll

para á :: l até iV faça

para .7 ' #({ -- 1) + 1 até
xlíl - xl:l + T«l.71

return(X)
}

{

O algorit.mo de redução de dilnensionalidade PIP ut.iliza o (onceito de dist.anciã vertical

pa'a a escolha dos pont.os Dados três pontos '4 = (z,q, y,ql, B = (/B: yB) e C' = la'c, yc-) no
plano 2-dimensional, a distância verá.ical ent.re a ret.a formada pelo segmento dB e o pont.o C'
é definida como:

o(Á: B: c') - lv« + (w« - w«)l::;-lll - p.l

APÊNDICE B. IMPLEMENTAÇÃO 

DFT +- Função (Real x[], Inteiro N) { 

Validaçõesiniciais() 

F +- fft(x) 

Fred+- [F1 , F2 , ... , FN] {Ignora coeficientes} 

X +- fft (Fred, inversa=TRUE) 

return(X) 

} 
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O algoritmo de redução de dimensionalidade DWT utiliza o pacote wavelets escrito 
por [Ald05]. Este pacote contém a função dwt, que calcula os coeficientes da transformação 
de ondaletas e idwt que calcula a transformada inversa. 

DWT +- Função (Real x[], Inteiro N) { 

Validaçõesiniciais() 

H +- dwt(x, filter="Haar") 

H.red 0- [H1 , H2 , ... , HN] {Ignora coeficientes} 
X+- idwt(H.red) 

return(X) 

} 

O algoritmo de redução de dimensionalidade PAA é bem simples de implementar, como 
segue abaixo: 

PAA +- Função (Real x[], Inteiro N) { 

Validaçõesiniciais() 

X +-Real (] 

para i = 1 até N faça 

para j = N(i - 1) + 1 até ~i faça 

X[i] = X[i] + :x[j] 
return(X) 

} 

O algoritmo de redução de dimensionalidade PIP utiliza o conceito de distância vertical 
para a escolha dos pontos. Dados três pontos A = (xA, YA), B = (xs, Ys) e C = (xc, Yc) no 
plano 2-dimensional, a distância vertical entre a reta formada pelo segmento AB e o ponto C 
é definida como: 
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PIP .-- Função (Real- rll, Intei.ro /V) {
Validaçõeslniciaiso
.v - Real ll

xlil-.-lil
X l21 = :z;jtamanho (rt)j

para 2 - 3 até Ar faça {
para J - ! até tamanho(X) l faça

p -- Máxima(Distânciavertical-(-X'l.J
xl:l lpl

return(slreíl)
}

}

.7 + il) )

APÊNDICE B. IMPLEMENTAÇÃO 

PIP +- Função (Real x[], Inteiro N) { 

Validaçõesiniciais() 

X +-Real [] 

X[l] = :r[l] 
X[2] = x[tamanho(n)] 

para i = 3 até N faça { 

para j=l até tamanho(X)-1 faça 

p +- Máxima (DistândaVertical(X[j: j + 1))) 
X[i] +- x[p] 
} 

return (s[ret]) 
} 
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