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Resumo

Nm instituições privam?\s ou públicas, parte significativa da análise de dados considera a va-
riação desses ao longo do tempo, a fim de tomar decisões e prever suas conseqüências. Bancos
de dados multidimensionais apóiam o estudo de dados históricos, entretanto, a din)ensionalidade é
significativa e a quantidade de dados armazenada cresce rapidamente.

Neste projeto de mestrado, desenvolvemos um algoritmo pala redução de dímensionalidade em
modelos de bancos de dados multidimensionais. Extraímos séries temporais dos bancos de dados
multidimensionais fixando elementos para cada dimensão. Em seguida, combinamos medidas de
similaridade entre séries temporais às técnicas de redução de dimensionalidade.

O algoritmo proposto nos permite identificar automaticamente as dimensões que podem ser
desconsideiadas na análise, ou seja, reduzidas, dentre todas a(ruelas associadas ao modelo multidi-
mensional. Com isso, haverá melhoria no desempenho da análise em data warehouses, aumento na
qualidade das infornaações obtidas e diminuição da dependência de especialistas no assunto.

Palavras-claave: data warehouse, dimensão temporal, modelo multidimensional, redução de di-
mensionalidade, série temporal.
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Abstract

On public and private oiganizations, most of data analysis takes unto consideration the vaiiance
over time, in ordem to make decisions and predict consequences. h/lultidinlensional databases suppoit
historical data studies, however, dimensionality is large and stored data increases quickly.

On this mister degree project, we developed an algorithnl for dimensionality reduction on mul-
tidimensional databases. We Lave extracted time series fiam multidimensional databases fastening
elements to each dinlension. Afterward, we have combined time series símilaiity measures with
dimensionality reduction techni(lues.

The proposed algoiithm allows us to automatically identily dimensions which can be reduced
among all those associated to the mutidimensional model. Therewith, there will be impiovement
ol] the analysis accoinplishment, bettei quality of information acquired from the data warehouse
and reduction on subject's expert dependency.
Keywot'ds: data watehouse, dimensionalíty ieduction, multidimensional model, time dimension,
time series
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Capítulo l

Introdução

A quite)tidade de dados registrada e aiillazenada em meios eletiõnicos está crescendo muito
rapidamente. Com isso, emerge a necessidade do desenvolvimento de teorias e de ferramentas que
auxiliem os humanos a obter informações a partir deste crescente volume de dados.

Segundo Usama Fayyad et al 11)1 os bancos de dados CFüscertl tanto no número Ar de registros
no banco de dados quanto no número /,) de atributos associados a um iegistro. Bancos de dados
contendo da ordem de AÍ :: 10lU registros são comuns em astronomia. O número D de atributos
atinge a ordem de 102 ou 103 em aplicações de diagnóstico médico.

A (quantidade JV de registros e 1) de dimensões cresce ainda mais rapidamente em data wa-
rehouses que em baitcos de dados transacionais, devido a sua arquitetura na qual são collsolidados
dados dos diversos sistemas transacionais da organização.

Ê inviável que humanos entendam e extraiam manualmente inforn)ações de data warehouses
contendo bi[hões de registros (]V) cada um tendo, em média, centenas de atributos (1)). A medida
que são desenvolvidas técnicas que automatizem esse trabalho ou, pelo menos, paire dele, os huma-

nos que necessitam das infonllações podem concentram esforços nas ações a serem tomadas a partir
cla análise dos dados, ao invés de elaborei mecanismos próprios pala conseguir organizar os dados
segundo sua perspectiva.

Quando usuários solicitam a construção de um data warehouse no qual deva ser modelado seu
negócio para a expiação de informações, em geral, é solicitado que todas as dimensões possíveis
sejam incluídas no modelo de forma que quaisquer visões possam ser analisadas. Logo, modelos
multidimensionais possuem cerca de 10 a 15 dimensões, nos quais as principais dimensões contêm
cerca de 10.000 elementos. Entretanto, é impossível que o ttsuário consiga analisar visualmente,
por meio de ferramentas de relatório ou OL.4P, mais de duas ou três dimensões simultaneamente.
Neste contexto, unia técnica que indique quais dimensões e elementos são relevantes, apoiará a
análise do modelo multidimensional sem a necessidade de tecnologias adicionais.

A Mineração de Dados (data máning) consiste na obtenção de informações relevantes a partir de
grandes quantidades armazenadas de dados. Sua motivação é a visualização e a representação dos
dados, a descoberta de estruturas significativas, como regras de associação ou seqüéncias temporais,
a redução de complexidade computacional na análise de grandes volumes de dados e o aumento da

precisão em bancos com dados esparsos.
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2 CAPITULOU. INTRODUÇÃO

Uma das técnicas de mineração de dados é a redução de dimensionalidade que nos permite
categorizar e simplificar grandes conjuntos de dados. Na Estatística, a redução de dimensionalidade
consiste na redução do número de variáveis aleatórias consideradas na. análise de uma distribuição.

Em um modelo multidimensional, existem diversas dimensões (podendo ser entendidas como
variáveis aleatórias) que precisam ser consideradas na análise dos dados nele representados. Modelo
multidimensional é um modelo de dados composto por um fato central contendo medições numéricas

do llegócio. Tais métricas representam a intersecção das dimensões associadas ao fato, ou seja, as
perspectivas do negócio sob as quais elas podem sei analisadas. Posteriormente, os termos fato e
dimensão serão conceituados.

Nos modelos multidimensionais, uma dimensão obrigatória é a dimensão temporal. Essa di-
mensão nos permite extrair séries temporais a partir de um modelo multidimensional fixando
elementos para todas as dimensões e percorrendo os elementos da dimensão temporal. Concei-
tualmente, série temporal é uma seqüência de valores medidos sucessivamente em intervalos de
tempo uniformes. Na Estatística, a análise de séries temporais compreende métodos para enten-
dimento das séries por meio da teoria intrínseca aos valor-es medidos ou da predição de valores
futuros da série conhecend(Fse seus valores passados. Neste projeto de mestrado, utilizamos as
teorias intrínsecas aos valores medidos da série temporal, sem nos preocupei'mos com a predição
de valores futuros da série.

]-.l Objetivos
Em relação ao número .ÍV de legistros em um data warehouse, existem técnicas pala redução de

resolução que são utilizadas nas áreas de reconhecimento de padrões e de processamento de sinais.

l.'ando em vista o número 1) de campos/atributos associados a um iegistro, ou seja, o número Z)
de dimensões em um modelo multidimensional, existem técnicas de redução de dimensionalidade
que buscam reduzir a quantidade de dimensões a serem consideradas na análise de uma métrica.

O objetivo fundamental deste projeto de mestrado é a dedução de climensionalidade en] modelos
de bancos de dados multidinlensionais. Para atingir esse objetivo, serão utilizadas técnica de
análise de séries temporais. Em modelos multidinlensionais, a dimensão temporal participa de,
praticamente, todas as análises. A partir dela, pode ser analisado o histórico dos dados que apoiam
a tomada de decisões estratégicas nas organizações. Portanto, o objetivo dessse trabalho é diminuir
o número D de dimensões na análise de um modelo multidimensional.

1.2 Proposta
Dado um modelo multidimensional com Z) dimensões, sendo limo delas a dimensão temporal,

fixamos um elemento para cada uma das D l dimensões e extraímos séries temporais multidi-
n'iensionais.

Comparamos todas as séries temporais entre si, duas a duas, e gerimos, para cada medida de
similaridade, uma matriz de distâncias. As medidas de similaridade adotadas são:

e Euclidiana



].2. PROPOSTA

. LCS Subseqitência Comum Máxima

e DTW Z)g/namÍc Time I'ra7párzg

DT\4r - Passo Symmetricl

DTW Passo Symmetrjc2

DTW Passo Assymnletric

e DFT ll\:ansformada Discreta de liburíer combinada com distância Euclidiana

Apresentamos seis histogramas, sendo um histograma pala cada medida de similaridade, pala
que o usuário defina qua] das medidas de simi]aridade é a mais a.dequada pala a dedução (]a
dimensioiialidade em seu modelo multidimensional. Na abscissa do histograma são apresentadas
as distâncias variando no intervalo de zero a um, quanto mais similares as séries temporais forem,
mais próximo de zero estará o valor da distâllcia entre elm. Na ordenada do histograma é exibido
o percentual de ocorrências daquela distância em toda a matriz de clístâncias.

Na Figura 1.1 segue o exemplo de um histograma apresentado ao usuário para apoio na escolha
da medida de similaridade mais adequada.

Histograma de Exemplo

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00

Distância

Figura 1.1: Histograma Exemplo

Em seguida, novamente tendo como base o histograma da medida de similaridade adorada, o
usuário deve informar a distância limite Ac para que duas séries temporais sejam consideradas
similares. O algoritmo identifica os elementos das dimensões associadas as séries consideradas



4 CAPITULOU. INTRODUÇÃO

simula.res e verifica a seguinte condição: se todos os elementos de lmla determinada dimensão
ocorrerem em algtuna das séries consideradas similares conforme o Ac definido pelo usuário, então
a dimensão pode ser desconsiderada na análise, ou seja, reduzida. Caso contrário, a dimensão não
pode ser desconsiderada e precisa ser analisada.

Na parte experimental deste trabalho, para implementação das técnicas estudadas e do algo-
ritmd proposto foi utilizada a plataforma estatística R (http://www.r-pioject.oig). A adoção dessa
p[ataforma justifica-se por tratar-se de software livre sob a ]icença G]VP GerzeraZ Public Lácezzse,

pela disponibilidade de diversas técnicas e gráficos estatísticos e também por sua facilidade de
extensão.

l R ('inntrihitipÃnc

As principais contribuições deste trabalho são

+ Estudo de medidas de similaridade (distância) entre séries temporais multidimensionais

+ Desenvolvimento do algoritino que automatiza a redução de dimensionalidade em modelos
multidimensionais.

e h.melhoria no desempenho em análise de data waiehouses

e Dimiíluição da dependência de especialistas no assunto representado por um modelo multidi
mensional.

1.4 0iganízação do 'lYabalho

No Capítulo 2, apresentamos os conceitos nos (duais esta proposta de trabalho se fundamenta e
dos quais se utiliza: data warehouse, modelo multidimensional, OLAP, mineração de dados, série
temporal, redução de dimensionalidade e distância entre séries temporais.

No Capítulo 3, apresentamos o detalhaiilento da proposta de trabalho, que consiste na dedução
de dimensionalidade em modelos de bancos cle dados nlultidimensionais utilizando medidas de

similaridade entre séries temporais.
No Capítulo 4, apresentamos um estudo de caso para séries temporais elaboradas para validação

das técnicas propostas.
No Capítulo 5, discutimos as conclusões do trabalho. Analisamos as vantagens e as desvantagens

do algoritmo proposto e apresentamos sugestões de trabalhos futuros.
No Apêndice A, representamos graficamente o comportamento das séries temporais utilizadas

no estudo de caso e apresentamos todos os dados obtidos nos passos intermediários do algoritmo
de redução de dimensionalidade pala o estudo de caso.

No Apêndice B, exibimos uma saída do progritma de iedtlção de dimensionalidade para o estudo
de caso.



Capítulo 2

Fundamentos

Neste capítulo são apresentados os conceitos de data warehouse, de tnodelo multidimensional,
de OLAP, de mineração de dados, de série temporal, de redução de dimensionalidade e de distância

entre séries temporais dos quais este trabalho se utiliza e nos quais se fundamenta

2.1 Data Warehouse

O conceito de Data Warehouse (DWi ) surgiu porque os sistemas transacionais ( On-fine Transac
táorl. Processáng OLTP) , que processam e resistiam todas os acontecimentos de uma organização,
são modelados e otimizados para acesso registio a iegistio e, portanto, não têm por objetivo a
recuperação e a consolidação de grandes volumes de dados de forma eficiente.

Por Willian H. Inmon IJ:31 "Data Warehouse é ]m] banco de dados orientado por assunto,
integrado, não volátil e histórico, citado para apoiar o processo de tomada de decisão."

Orientação por assunto significa que o DW é orienta.do poi assuntos da organização, ou seja,
por visões de negócio. Essa propriedade se contrapõe à orientação por processos/funções, que é
adorada nos sistemas OI.TP.

Por integração entende-se a representação única de um assunto no DW', este recebendo os
mesmos noJlles e apresentando códigos, variáveis e atributos consistentes. A representação destes
códigos, variáveis e atributos deve ser única, mesmo que, estejam descritos de formas diferentes nos

sistemas OLTP dos quais são originados.
A não volatilidade refere-se à ausência de modificação em dados do DW, pois os dados são

apenas carregados e consultados. O DW sempre retrata o dado excito em um instante no tempo
e, portanto, diz-se que ele armazena fotografias (srzapsAots) dos assuntos em determinados pontos
do tempo. A não volatilidade garante que se algum dado, já armazenado no DW, sofrer alguma
alteração no sistema OLTP, deverá ser gerada uma nova fotografia do instante no tempo em que esta

alteração ocorreu. Essa última propriedade permite a realização de análises históricas conlpaiativas
de dados no DW.

A aiquitetura de um data warehouse é composta pelas seguintes camadas: stagáng areal , DW
propriamente dito, Data h'karts, ferramentas de monitoração e de administração e uni repositório
de metadados, conforme ilustrado na Figura 2.1.

iA tradução "Depósito de Dados" do teimo Data Waiehouse não é comumente adorada na literatura
'A tradução "Área de Preparação" do termo staging aiea não é comumenLe adorada na literatura.

5



6 CAPITULO 2. FUNDAMENTOS

A sZaging área é uma área temporária na qual os dados dos sistemas OLTP e também de fontes
externas à organização são transformados em dados do data warehouse. Essa área é composta
por um conjunto de tabelas nas quais são aimazenaclos os dados recebidos dos sistemas de origem
por meio do processo ETL. Nos DWs, esta não é considerada uma etapa obrigatória pala sua
construção.

Na migração de dados dos sistemas de origem para o DW, é utilizado o l)rocesso de extração,
transformação e carga (ETL3) . No ETL, os dados são extraídos dos sistemas OLTP ou de fontes
externas, podem sofrer alguma transformação ou conversão e, em seguida, são carregados na star ng
área ou diretamente no DW.

O data mad (DM4) é um subconjunto do DW separado por assunto específico. Um data mare
é composto por várias tabelas fato e as dimensões msociadas a elas.

Para dar apoio a manutenção e a administração do DW, são utilizadas ferramentas de moni-
toiação e de administração. Além disso, opcionalmente, pode sei construído um repositório de
metadados para auxiliar o entendimento dos modelos multidimensionais do D\V.

Dados do DW podem ser utilizados por ferramentas OLAP ( On-Láne .AnaZytica{ Processáng)
feriamentm de análise de dados: pesquisas e relatórios (reporlíng) ou mineração de dados.

Monitoração e Administração
Ferramentas

OLAP

Repositóíiode
Metadados

===,; r-.,'.Transformar
Carregar
Aüializar

BancosdeDados
Transacionais

Data Warehouse Pesquisa/

Serve M
Shging

Área mnemçm@
Dados WI

FontesdeDados Data karts Feimmentas de
Análise

Figura 2.1: Estrutura de um Data \Àrmehouse

SA sigla ETL refere-se ao termo ÉhÉ7act, 7}ans/07'm and Loas em inglês, sendo esta a sigla adorada na literatura
4A traducão "Depósito de Dado" do tei'mo Data Mart não é comumente aditada na literatura.
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2.1.1 Granularidade

Granulaiidade é o nível no qual os dados do DW estão sumaiizados. Grão é o nível mais
detalhado do dado no D\V

Se na modelageíJI for adorado o grão mais fino, ou seja, mais detalhado, são permitidas consultas
ünl qualquer nível de agregação. Entretanto, adotar uma gianularidade muito fina, pode implicar
em prejuízo ao deser)lpenho de algumas consultas. Poi exemp]o, em um modelo mtt]tidimensiona]
cona granularidade fina, é possível analisar a quantidade de produtos vendidos poi segundo, por
minuto, poi dia, por mês, por tiinlestre, etc. Porém, é provável que a consulta da quantidade de
produtos vendidos por trimestre tenha um desempenho pior que a consulta por segundo.

En) contrapartida, se a granulaiidade for muito grossa, ou seja, menos detalhada, não sela
possível realizar consultas em qualquer nível de agregação. Por exemplo, é possível consultar a
quantidade de produtos vendida por mês em um modelo multidimensional no qual esta seja a
granularidade adotada. Porém, não é possível consultei a quantidade de produtos vendidos por
segundo.

2.2 Modelo Multidimensional

Nos sistemas OLTP, os bancos de dados são relacionais e normalizados, ou seja, decompostos em
seu menor nível para remover qualquer redtmdância de dados, porque desta forma, uma transição
que atualiza um dado precisa fazê-lo em apenas um registro do banco de dados. Nesse naodelos,
pala representar um asstmto, geralmente, é utilizada mais de tuna tabela e, nas consultas a estes
dados, deve-se identificam o relacionamento entre as tabelas que forneceu a informação desejada.
Nos DWs, este paradigma de mode]agem re]aciona] precisa ser rompido, pois o objetivo, conforme
dito anteriormente, é o acesso e a recuperação de dados.

Modelo multidimensional recebe esta nomenclatura poi estar organizado em um fato central
(assllnto) contendo medições numéricas do negócio (métricíu) (lue representam a intersecção de
todas as dimensões associadas ao fato. São exemplos de métricas:

e valor total de venda;

e unidades vendidas;

e nível de colesterol de um paciente;

e duração de uma chamada em uma empresa de telefonia celular'.

Kimball jlrl define três tipos de métricas aditivos, semiaditivas e não aditivos:

aditivos: podem sei somadas sob quaisquer dimensões do fato. Exemplo: valor total de vendas

pode ser sol)lado sob a dimensão Produto, Vendedor, Loja e quaisquer outras existentes no
modelo multidimensional;

e semiaditivas: só podem ser somadas ao longo de uma parte das dimensões do fato. Exemplo:
sitldo de um cliente não pode ser somado sob a dimensão Tempo, porque a soma dos saldos
do cliente em um mês não representa o saldo deste cliente naquele mês;
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+ não aditivas: não podem ser somadas sob nenhuma das dimensões devendo ser contadas, se o
objetivo for resumí-las, ou impressas uma a uma. Exemplo: nota de crédito atribuída a um

cliente, não pode sofrer nenhum tipo de operação aritmética que permita sita agregação ao
longo de qualquer dimensão.

O algolitmo desenvolvido neste projeto de mestrado considera apenas métricas do tipo aditivo
nos modelos de bancos de dados multidimensionais.

Unia dimensão é uma perspectiva do negócio ieplesentada por uma descrição textual e atributos
sob os quais as métricas podem ser analisadas. São exemplos de dimensões e de seus atributos:

+ vendedor: nome, sexo, idade, tempo de empresa, departamento em que trabalha, etc

©

Vendedor

loja em que a venda ocorreu: bairro, cidade, Estado, país, fede a qual pertence, etc.;

e paciente: nome, idade, faixa de renda, bairro em que reside, etc.;

B cliente que realizou a chamada: nome, idade, faixa de lenda, modelo do aparelho celular
utilizado para iealízar a chamada, etc.

Um modelo multidimensional pode adotar o esquema estrela (Star ScAema) j171 ou o esquema
f[oco de neve (SnozaHake ScAema) 1] 71. A descrição destes esquema é apresentada na Seção seguinte
deste Capítulo.

2.2.1 Esquema Estrela e Esquema Floco de Neve

Conforme mencionado anteriormente, um modelo multidimensional pode ser estruturado no
esquema estrela ou floco de neve, entre outros. No esquema estrela existe apenas um nível de
dimensões associado ao fato, conforme ilustrado na Figura 2.2.

Tempo

Prodüo

Figura 2.2: À'modelo À'lultidinlensional Esquema Estrela

Já no esquema bloco de neve pode existir mais de um nível de dimensões ao fedor do fato pala
uma ou mais dimensões, conforme ilustrado na Figura 2.3 pala a dimensão Produto e a dimensão
Departamento Produto. Isso ocorre devido a normalização de uma ou mais dimensões formando
hierarquias dimensionais que são utilizadas na agregação de dados. Este modelo pode ser adorado
quando há dimensões grandes estáticas ou semi-estáticas, ou seja, cujos atributos sofrem poucas
atualizações.
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Tempo Loja

Ve:idas

Prodüo \vendedor

Departamento do Produto

Figura 2.3: À'modelo IK'multidimensional Esquema bloco de Neve

A vantagem deste esquema é a redução no volume de dados armazenado em memória e na
conseqüente melhoria no desempenho de consultas. A desvantageí]] é que acrescenta um ou mais
graus de índireção ao modelo, devido a tentativa de normalização dos dados.

No escopo deste projeto de mestrado, tiabalharemos com modelos multidinlensionais que ado-
tem o esquema estrela, devido a maior simplicidade de attálise em relação ao esquema floco de
neveV

2.2.2 Dimensão Tempo

Segundo Snodgrass 1201, existem três tipos fundamentais de tempo

+ tempo definido pelo usuário: valor de tempo não interpretado;

e tempo válido: quando um evento é vei'dadeiro na i'ealidade modelada;

e tempo transacional: quando um fato foi regista'ado no banco de dados

No data waiehouse o interesse é no tipo válido de tempo, porque este tipo de tempo captura
o histórico da realidade, ao contrário do tipo transacional de tempo que captura um histórico da
evolução do estado e é adotado em bancos de dados tiansacionais (OLTP).

Bancos de dados OI.TP são chamados de banco de dados instantâneos, pois representam um
estado dos negócios de uma organização em um determinado instante do tempo. E possível realizei
consultas nestes bancos de dados, porém pode haver inconsistência temporal, porque os dados
podem ter sofrido alguma alteração entre o instante de tempo em que a consulta foi executada e o
instante em que se analisa seu resultado.

Além disso, em bancos de dados OLTP não há apoio explícito para representação de histórico.
Em geral, é armazenada uma seqüência de transições que retratam as alterações efetuadas nos
dados (Zog de tra.nsações), o que toma (quase impossível reconstruir rapidamente uma fotografia do
negócio em um instante específico do tempo.

Portanto, uma dimensão obrigatória em modelos multidimensionais é a dimensão Tempo porque

o objetivo é analisar a evolução do histórico da(s) métrica(s) presente(s) no fato. Nesta análise,
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pode, inclusive, ser necessária a definição de diferentes granularidades do tempo, ou seja, uma
hierarquia temporal. Essa híeraiquia pode incluir, por exemplo, minutos, hoi-as, dias, semanas,
anos, etc

A obrigatoriedade da. dimensão Tempo em modelos de bancos de dados multidimensionais nos
leva a estudar o conceito de série temporal, posteriormente api'esentado neste Capítulo.

2.3 0LAP
On-Z,ine ÁnaZytícaZ Process ng (OLAPS) é um conjunto de tecnologias para acesso e análise ad

hoc de dados. De forma a atender estes requisitos, as ferramentas OLAP são flexíveis e permitem
que o usuário decida quais dados serão apresentados, foimate sua apresentação e navegue nas
hierarquias dimensionais conforme sua necessidade.

Segundo Codd lül, as ferramentas OLAP podem sei classificadas quanto à origem dos dados
em

e MOLAP it4uZtádámezzsiorzaJ OLAP OLAP À'multidimensional;

ROLAP Re/at tenaz OLAP OLAP Relaciona1;;

e HOLAP Hyóhd OLAP - OLAP Híbrido

Independentemente da origem dos dados, as ferramentas OLAP provêm uma visão multidimensional
dos dados.

Em ferramentas MOLAP (OLAP N'multidimensional), os dados e as combinações por meio das
dimensões são pré-processados, levando a otimização do tempo de resposta em consultas elaboradas

pelos usuários. Porém, à medida que acrescentamos dados mais detalhados e aumentamos o número
de dimensões, a Galga e o processamento destes dados torna-se mais demorada.

A estrutura dos dados pré-processados é conhecida por cubo. Para o fato de Vendas ilustrado na
Figura 2.4, no qual temos três dintensões associadas: Produto, Vendedor e Tempo na granulaiidade
de Ano, um cubo é ilustrado na Figura 2.5.

Tempo

N
Vendas

Produto;?

Figura 2.4: h'lodelo Multidimellsional do Exemplo de Cubo

'A sigla OLAP referese ao termo On-l,ine ÁnaZyt ca! Processing em inglês, sendo esta a sigla adorada na literatura
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Pelo Vendedor e Ano

Pedra Pelo Vendedor

Água
Reltigeían&}
Suco
Cerveja

Som

Pelo Vendedor e Produto

Pelo Produto e Ano

PeloProduto

Figura 2.5: Exemplo de Cubo

As ferramentas ROLAP (OLAP Relacional) não utilizan] cubos e, à medida que o usuário monta
uma consulta, a ferramenta acesso metadados (se estes estiverem disponíveis) e gela uma consulta
SQL que é executada em unia base de dados relacional. Esse tipo de fenamenta permite a realização
de qualquer consulta, não sendo restrita às consultas pié-processadas no cubo. Entretanto, o tempo

de resposta pode ser muito grande.
Já as ferramentas HOLAP (OLAP llíbrido) integram recursos de ambas as soluções h'lOLAP e

ROLAP. Assim, como origem de dados são oferecidas as opções de um banco de dados relacional
ou de um banco de dados multidimensional.

2.4 Mineração de Dados
l\'mineração de dados (data mí7zírzg) é o processo de análise de grandes conjuntos de dados para

a extração de padrões consistentes ou descoberta de relacionamentos entre variáveis que possam
representar informações úteis 1] 41.

Os objetivos principais da mineração de dados são predição e descrição 1 1 01 . Padrões preditivos
auxiliam lia resolução do problema de pievei valores futuros a partir de valores conhecidos de algtms

atributos. Padrões descritivos ou informativos têm o objetivo de encontrar padrões que descrevam
os dados. Neste projeto de mestrado utilizamos padrões descritivos pala apoiar a redução de
dimensionalidade.

Pata o processo de mineração de dados não é necessária a existência de um DW, entretanto, sua
existência reduz a complexidade e a duração do processo de niineiação de dados. Nos casos em que
a mineração de dados não é realizada a partir de un] DW, os dados que não estão em um formato
adequado para a extração de padrões devem previamente passai pelas etapas de transformação, de
limpeza e de redução de dados.

A transformação dos dados os adequa aos padrões necessários para a mineração de dados, poi
exemplo, transformando um atributo de data "25/dezembro/09" ou "25 de dezembro de 2009" em
um formato previamente estabe]ecido, como "25/]2/2009". Outro exemplo, seria a alteracão pala
códigos consistentes, no caso em que sexo masculino e feminino pode sei representado, respectiva-
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mente, pe]os códigos "À/"/ "F" ou ".17"/" J]/" ou "0"/" ]" nos sistemas de origem.
A limpeza dos dados procura melhor-ai sua qualidade, pois os mesmos podem apresentar incon-

sistências desde seu sistema de origem ou até mesmo erros de integridade referencial, como eii'o de
digitação no nome de cidades ou deferência a un] atributo não existente, por exemplo, um cliente
associado ao código de uma empresa de telefonia que deixou de existir.

Unia técnica de redução de dados consiste na discretizaçã(i de valores, ou seja, na substituição
de um atributo contínuo por um discreto, o que pode ser realizado por meio de agrupamento de
valores. Na suavização, os valores de determinado atributo são discretizados e cada grupo de valores
é substituído por outro valor numérico que o iepiesente, por exemplo, a média dos valores extremos
de cada grupo.

A mineração de dados descritiva pode ser aplicada como um dos seguintes processos:

e verificação: o usuário sugere uma hipótese acerca da relação entre os dados e tenta prova-la
aplicando técnicas estatísticas e de análise multidimensional sobre um banco de dadosl

e descoberta: não é feita suposição antecipada e utilizam-se técnicas como cZusteMng, algoritmos

genéticos, redes neurais e descoberta de negras de associação.

Esta proposta de trabalho pode ser considerada como um processo de descoberta na mineração
de dados, pois não estão sendo assumidas hipóteses sobre as relações entre os dados, as (duais
pretendemos identificar por meio do algoritmo de redução de dimensionalidade proposto.

Algoritmos de mineração de dados utilizam uma medida para representar o grau de aceitação
do padrão encontrado. Um dos problemas na área de mineração de dados é o desenvolvimento de
bom medidas de interesse. Essas medidas podem ser divididas em:

e medidas de desempenho: precisão, el'l'o, confiança negativa, especificidade, satisfação, etc.;

e medidas de qualidade: compreensibilidade e interesse

Neste projeto de mestrado, o grau de aceitação adorado é o Ac escolhido pelo usuário para
definição da distância limite entre as séries temporais para que elas sejam consideradas similares

2.5 Série Temporal

A Estatística estuda a colete, a organização e a interpretação de dados numéricos. Suas técnicas
são utilizadas no processo de mineração de dados, para a avaliação de hipóteses e do conhecimento
resultante da mineração de dadosl na etapa de extração de padrões poi meio do aprendizado

Bayesiano, como nos a]goritmos ]Vaábe Bares e Bayesían ]n/07'mízíáon CMtehort (BIC) e na análise
multivariada.

Uma série temporal pode ser definida como um conjunto de observações de uma variável em
pontos adjacentes no tempo j181. Seja X(t) a variável observada, então podemos repiesentai a série
temporal da seguinte forma:

X(t) = {zi, z2, . . . , z.} (2.1)
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Alguns exemplos de séries temporais em diversas áreas de conhecimento são l.Sl: Economia
(preço diário do barril de petróleo), Física (temperatura\ horária na avenida Paulista), Marketing
(vendas diárias de um rede de supermercados), demografia (população anual do Japão), controle
de processos (séries temporais para detectam alterações ilo desempenho do processo de fabricação
de tintas), processos binários (estado ligado ou desligado de um equipamento) e processos pontuais

eventos que ocorrem aleatoriamente no tempo (tsunamis ocorridos no mundo a partir de 1900)
Uma série temporal pode ser classificitda como determinística ou estocástica. Quando os valores

da série podem ser escritos por meio de uma função matemática

y ;: j(.tempo) (2.2)

diz-se que a série é determinística ou estacionária e quando a série envolve também um termo
aleatório além de uma função matemática do tempo

y = .f([e«.po) + . (2.3)

chamamos a série de estocástica.

Usualmente, o estudo de séries temporais busca prever os valores futuros dos dados. Entretanto,

a natureza intrínseca das séries temporais, na qual as observações possuem correlação, restringe
a aplicação direta de muitas metodologias estatísticas convencionais, pois estas assumem inde-
pendência entre os dados observados.

No estudo de séries temporais, existem abordagens analisando o domínio do tempo e das
fre(lüências. Mudar para o domínio das freqüências pode ser útil porque, na maioria das vezes, a
infolrnação que não pode ser lida no domínio do tempo pode ser obtida no domínio das frequências.

2.5.1 Série Temporal Mlultidimensional

Segundo ivlorettin 1] SI, "De modo bastante geral, uma série temporal podeis ser um vetou Z(t),
de ordem r x 1, onde, poi sua vez, t é um vedor p x 1. Por exemplo, considere a série

Z(t) = IZi(t), Z2(t), Za(t)I' (2.4)

onde as três componentes denotam, respectivamente, a altura, a temperatura e a pressão de um
ponto do oceano e t = (tempo,latitude, longitude). Dizemos que a série é muZtíuctNada (r = 3) e
multidimensional (p = 3)."

De forma genérica, as séries temporais podem sei representadas como um vedor da forma:

Z(t) (t), Z2(t), Z3(t), , z,(t)I' (2.5)

no qual

. Z(t) é um vetou de ordem r x l

e t é um vedor de ordem p x l
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Considerando essa representação, temos os seguintes casos

(a) se r > 1, temos uma série temporal multivaiiada, ou seja, r funções que valiam ao longo do
tempo definem uma observação da série temporal;

(b) se p > 1, temos tuna série temporal multidimensional, ou seja, para uma mesma função de
análise tem-se diferentes variáveis envolvidas.

No exemplo, a série multivaiiada e multidimensional pode ser representada como

Z(t.mpo, Zatitu.Z., Z«.gátude) tu-(t.mpo, Zatátud., Z«,gátude),

''mp««tu-(í.mpo, Z.tãtud., Z«.gãZude) ,

p«ão(tempo, Zatátude, Z« gátude)I'

(2.6)

Analisando um modelo multidimensional de um DW, podemos observar que, considerando a
existência obrigatória da dimensão Tempo e outras 1) 1 dimensões, podemos extrair séries tem-
porais percorrendo todos os elementos da dimensão Tempo e fixando um elemento para cada uma
das 11) 1 dimensões. Pala luJla determinada métrica do fato, as séries temporais extraídas dessa
maneira são séries temporais multidimensionais, com r :: l e p :: Z) 1. Estas séries temporais
serão o objeto de estudo deste projeto de mesclado.

Consideremos o modelo multidimensional apresentado na Figura 2.2. As séries temporais mul-
tidimensionais extraídas deste modelo, podem ser representadas como:

X (t.mpo, p«duro, -nded«', Zo«Zãda d.) 1.,e«d-(t'mpo,p-d"'., «nd.d«., Z«azia«de)l(2.7)

2.6 Redução de Dimensionalidade

Na Estatística pesquisamos para dizer algo significativo sobre ulll tmiverso, porém, essa pesquisa
só será representativa se conhecermos suficientemente o universo pala escolhermos de maneira
adequada as variáveis envolvidas e definirmos as condições de amostragem. Logo, a objetivídade
da pesquisa científica só começa depois da escolha das variáveis e das metodologias de análise,
porque antes disto a atividade científica é subjetiva. Para obtermos resultados mais precisos, é
importante reduzir a subjetividade envolvida na escolha das variáveis relevantes em tuna análise.
Entretanto, supõe-se que ao menos um estudo subjetivo tenha sido previamente realizado durante
a fase da modelageili multidimensional dos dados.

No contexto de modelos multidimensionais, redução de dimensionalidade é o processo de reduzir

o número de variáveis aleatórias (dimensões) a serem consideradas na análise de tuna distribuição
(métrica em um fato) ao longo do tempo. O objetivo é selecionar um subconjunto das dimensões
existentes de forma que não haja impacto na qualidade da análise da métrica. Com isso, ao invés
do usuário analisam dados da ordem de dezenas de dimensões com centenas de atributos, ele passará
a analisar algumas poucas dezenas de atributos de algumas das dimensões.
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Além disso, na, mineração de dados, a dedução de dimei)sionalidade pode reduzir o espaço de
busca por padrões. Deste modo, a procura poi padrões (lue descrevam os dados é facilitada, porque
se torna menos complexa e mais eficiente.

Na literatura não foram encontradas referências para técnicas de redução de dimensionalidade
no mesmo contexto deste projeto de mestrado. Destacamos a distinção entre os termos redução
de resolução e redução de dinlensionalidade, porque n& redução de resolução o objetivo é deduzir o
número ]V de registros em um modelo multidimensional de um DW. Pala a redução de resolução,
existem técnicas que são utilizadas nas áreas de reconhecia)ento de padrões e de processamento
de sinais, como Escada À']u]tidimensiona1 (]14uZíãdÍmensáonaZ ScaZãn.g) e Pontos Perceptualmente
Importantes (Percepéua//y .rmpodant Po nts) l:31. O objetivo da redução de dimensionalidade,
conforme exposto anteriormente, é reduzir o número /) de dimensões associadas a um registro do
modelo multidinlei)sional, ou seja, definir quais dimensões podem ser desconsideiadas na análise do
modelo multidimensional.

2.7 Distância entre Séries Temporais
Dadas duas séries temporais uni-dimensionais X(t) e y(t) existem diversos critérios de distância

que definen} o quanto estas séries são similares. Pala tanto, en] cada instante de tempo, o elemento

da série temporal X(t) é comparado com o elemento correspondente na série temporal y(t). Ao
final, é atribuída uma distância Z)(X(t), y(t)) que representa o grau de similaridade entre as séries
temporais, segundo o critério da medida de similaridade adorada.

Nas medidas de similaiidade apresentadas nesta Seção, quanto mais próximo de zero for a
distância l)(X(t), y(t)) atribuída às duas séries temporais, mais similares são as séries temporais
X(t) e y(t). Portanto, (quanto maior for a distância l)(X(t), y(t)), menos similares são as séries
'emporais X(t) e y(t).

Para ilustrar um exemplo de cá.óculo para cada uma das medidas de similaridade, serão utilizadas
as séries temporais X(t) e y(t):

X(t) = {3, 5, 9, 1, 1,4, 6, 8, 5, 2}

y(t) = {2,6, 8, 2, 3, 5, 7, 8, 5, 3}

2.7.1 Distância Euclidiana

A distàlcia norma-2 ou distância Euclidiana entre duas séries temporais X(t) e y(t) é definida
por I'tl:

0Eucl(-X (t) , y(t) ) L2(X(t) , y(t))
'n

(>1:(z: y:)')4
á-l

(2.8)

(2.9)
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na qual zí e yã denotam, no instante de tempo {, os elementos da séries temporais X(t) e y(t),
respectivamente.

Pala as séries X(t) e y(t) de exemplo, temos Z)Xt/CL(X(t),y(t)) = 3.316625.

2.7.2 Distância Prefixo Comum Máximo (LCP - Longest Common Prefix)
Prefixo de uma série é uma série localizada no início de uma série. Prefixo comum entre duas

séries é a série composta pelos elementos comuns das duas séries iniciando a partir do primeiro
elemento de cada uma das séries. Como exemplo, consideremos as séries .A(t) = {7,4,2, 5, 1, 8} e
1?(t) = {7, 4, 2, 9}, o prefixo comllm máximo entre as séries .4(t) e B(t) é a série {7, 4, 2}

Seja P(X(t),y(t)) o comprimento do maior prefixo comum enfie duas séries X(t) e y(t), ou
sela, o prefixo comum máximo. A distância Prefixo Comtun Máximo entre duas séries é dada
poi'l7,11l:

0LCP(X(t),y(t)) (t)l + IV(t) 2 * P(X(t), }''(t)) (2.10)

na qual IX(t)l e lr(t)l são os comprimentos das séries X(t) e y(t), respectivamente.
Entretanto, a distância l)LCP6 como apresentada em (2. 10) é dependente do tamanho das séries

A medida de similaridade associada a .DLCP é:

dZ,CP(X(t), y(t)) =
P(x(t) , }''(t) )

(2.11)

na qual X(t) . y(t) é o produto escalar das séries X(t) e y(t).
Para as séries X(t) e y(t) de exemplo, te«)os Dz,CP(X(t),y(t)) = 20 e dLcp(X(t),y(t)) = 0.

2.7.3 Distância Subseqüêncía Comum Máxima (LCS - Longest Common Subsequente)

Subseqüência é uma seqüência derivada de outra se(lüência através da remoção de zero ou mais
elementos sem alterar a ordem dos elementos restantes.

Dadas duas séries temporais X(t) de comprimento m e y(t) de comprimento rz, o algoritmo
LCSZ consiste em encontrar uma subseqüência comum de X(t) e y(t) que tenha comprimento
máximo li ] , 2] ,221.

alas(Xjl..« ll, }''ll..n tl)

maz(dLcs(Xll..rnl, yll..n tl),
alas(Xjl..m ll,yll..nl))

0 se m = 0 ou n :: 0

se Xjml = }'lnl
d.,cs(Xll. .ml, rli. .nl) (2.12)

caso contrário

A distância LCS enfie as séries temporais X(t) e y(t) é dada pelo comprimento da subseqiiêncía

õA sigla LCP refere-se ao tentlo Longest (-;ommon Prl:JÜ em inglês, sendo esta a sigla adorada na literatura.
ZA sigla LCS refere-se ao termo Z'07zgesÉ Cornrlzo Suüsequence eni inglês, sendo esta a sigla adorada na literatura.
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co"":m e«tre as séries X(t) e y(t)

Otcs(X(t) , y(t)) l alas(X(t), }'''(t)) (2.13)

Para as séries X(t) e y(t) de exemplo, temos Z)Lcs(X(t), y(1)) = 12.

2.7.4 Dynamic Time Warping (DTW)
Dynamic Time Warping (DTWÕ) é um método pala encontrei o alinhamento ótimo entre séries

temporais sob certas restrições e mode]os de referência 1] 2, ] 3, J (;, 22, 2:31. Pala obter o alinhamento

ótimo entre duas séries temporais X(t) e y(t), elas são distorcidas no tempo e na otimização do
método é utilizada programação dinâmica. DTW é indicado principalmente na comparação de séries
temporais cona elementos faltantes, desde que existam elementos suficientes para determinação da
similaridade

Dadas eIRas séries temporais X(t) de comprimento m e y(t) de comprimento n, respectiva-
mente, o objetivo é encontrar o alinhamento {(pi, ql), (p2, q2), . . . , (pk, qA;)} que minimiza a soma

das distâncias entre os elementos alinhados, ou seja, mininaiza

}'' (q{ ) (2.14)

com as seguintes restrições:

. condições limite:(pi,qi) =(1,1),(PÀ;,qt) =(m,n);

e restrição local: pata qualquer nó (á,.j) no alinhamento, os possíveis nós que chegam a ele são
(á l,.j), (i i,.j l), (á,j 1). Esta restrição garante que paiaqualquer elemento em X(t),
é possível encontrar ao menos um elemento correspondente em y(t) e vice-versa.

Existem diversas variantes pala o DTW quanto ao passo de recursão do algoiitmo, dentre elas
estudamos as seguintes: S3/mmethc], SymmetHc2 e .Asymmetüc.

Além da definição do passo de recursão, é possível conflgurai o tipo de janela ou de restrição
global aos possíveis caminhos de deslocamento. Algumas das janelas disponíveis são: "nenhuma" ,
"ltakura" , "SakoeChiba" e "SlantedBand"

Utilizando "nenhuma" janela, a curva de distorção cobre todo o plano (i,.j), porque não temos
conhecimento a-práoü do limite imposto sobre a distorção no tempo. A janela "ltakura" representa
unl passo assimétrico baseado no paialelogiamo de ltakura. A janela "SakoeChiba" representa a
largura Sakoe-China, ou seja, elementos ao redor da diagonal principal. A janela "SlantedBand"
está centrada ao redor do segmento que conecta o elemento (1, 1) ao elemento (z,y), com z e g/
definido pelo usuário.

8A tradução "Distorção Dinâmica do Tempo" do termo Dynanaic Time Warping não é comumente adorada na
literatura
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Dadas duas séries temporais finitas X(t) de comprimento m, y(t) de comprimento 7z e o custo
do alinhamento do elemento Xjíl com o elemento VI.jl, denotado por c(Xjál , rl.íl), segue a descrição
dos passos de recursão descritos acima para o algoritmo DTW.

Symmetricl

O passo de iecursão SymmeÉhc] ( }+%áte-.WeeZg/) é quase simétrico, não possui condição de
inclinação e favorece passos oblíquos. Esse passo permite que um número ilimitado de elementos
de uma série temporal seja alinhado a um único elemento da outra série temporal e vice-versa, ou
seja, não há limite na quantidade de expansões e de compressões do tempo permitida em qualquer
ponto.

Oorw(Xjál,ylJ il) + c(Xjãl,}'l.il), \
Dor«.(Xjá il,VI.i il) + c(XJÍI,}'l.il), l
Oorw(Xjá il,}''l.jl)+ .(XIÍI, VI.jl), ./

Oort.r (XIÍI, }''l.jl)

[:

c:
g
2
a)e

Quem index

Figura 2.6: DTW Passo de recuisão Symmetricl.

Para as séi'ies X(t) e y(t) de exemplo, temos l)OTW.Symm.t,{.l(X(t), y(t)) = 9
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Symmetric2

O passo Symmetr c2 é propriamente simétrico, sem condição de inclinação e um passo diagonal
custa tanto quanto a soma de passos e(luivalentes nos lados.

',.«'*-:-, *'-, - «'« (

Oor,«(Xlãl, }''l.j tl) + '(xlÍI,}''l.jl), \
Oprw(Xj{ tl,VIJ il)+2*c(XJÍI,VI.il), l
Dorw(Xlã tl,}'l.il)+ .(xlil,}'l.il) ,/

><

Q)

[:

a)
c:a)
a)

Query index

Figura 2.7: DTW Passo de recursão Symmetl'ic2

Para as séries X(t) e y(t) de exemplo, temos -DOTA'5ymm.t,{.2(X(t), y(t))

Asymmeti'ic

O passo de recursão .4symmeZhc é assimétrico com inclinação entre 0 e 2 e cada elemento da

série é alinhado apenas uma vez.

Oorw(Xjá
00TW(X li
Oorw(Xjá

tl, rl.jl) + c(xlil, }'''ljl), \
il,VI.j il) +c(Xjil,}''l.jl), l
il,}''lj 21) + c(Xjãl,yÍ.jl) ,/

Oor«. (Xjil, }'lll)
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c:

c:
a)
a)

H

Query index

Figura 2.8: DT\Àr Passo de recursão Asylnmetric.

Para as séries X(t) e y(t) de exemplo, temos Dorw.A,,«,-t,{.(X(t), y(t)) = 8.
2.7.5 '1.Yansfoi'mada Discreta de Fourier (DFT - Discrete Fourier l\'ansform)

A análise de Fouiier é uma dm técnicas mais utilizadas em análise de séries temporais. A série
é transformada do domínio do tempo pala o domínio das freqiiências.

O processo de tranformação multiplica a série original por uma senóide de mesma freqiiência
e, caso a série estudada contenha um componente com a mesma forma, essa forma é elevada ao
quadrado para que a contribuição de cada componente seja sempre positiva.

A série é escrita em termos de senos e cossenos da seguinte coima li,8, 10l:

.f(t) = .A + }l: arcos(kt) + Z,tsen(kt)
k-l

(2.15)

onde .4, aA; e bt são expressos no intervalo l--n-, rl como

Á

bJ;

l
2n-

l

l

/(t)dt,

.f(t)co.(kt)dt,
-'H

'7r

.f(t)«n(kt)dt.
-T

(2.16)

(2.17)

(2.18)
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Pala a conversão da série temporal para o domínio das freqüências utilizamos a transformada
de F'ourier dada por:

X(.J')=j f(.t)eiZ"J 'dt.
(2.19)

onde /* representa a freqiiêitcia da série temporal e á :: v/ l
A b'ansformada Disco'eta de Fourier (DFT9) é a transformação matemática (pala o caso dis-

creto) de uma função, geralmente, no domínio do tempo, em sua representação no domínio das
fre(lüências. A DFT pode ser eficientemente calculada utilizando o algoritmo da lYansformada
Rápida de Fbtirier (FFTio). A DFT é aplicada em processamento de sinais e na resolução de
equações diferenciais parciais.

Uma série de /V números complexos (zo,zl, . . . ,z/v i) é tiansJ.oimada em uma série de Ar

números complexos (Xo, Xi , . . . , XW i) pela DFT de acordo com a fórmula:

N l

Xk= }: z..e''N''k" kc 0,...,N l
n::0

A transformada de ]burier inversa é dada por

(2.20)

elv k" n € 0, N l (2.21)

Uma propriedade da DFT é que, para uma grande família de séries, a utilização dos primeiros
coeficientes introduz poucas falsas coincidências enfie séries e não gera rejeições falsas.

(Jtilizaiemos a proposta de Galoutsos l21 pala a definição de uma distância entre séries temporais
blue utiliza a Transformada Discreta de li'ourier, na qual cada série temporal é mapeada no domínio
das fre(liiencias utilizando a transformação de F'ourier descrita na Equação (2.20). Em seguida,
calcula-se a distância Euclidiana como definido na Seção 2.7.1 para os primeiros coeficientes de
cada uma das séries temporais. Com isso, duas séries são consideradas similares se a distância
Euclidiana calculada estiver abaixo de um limite pré-definido.

Para as séries X(t) e y(t) de exemplo, temos Z)or'7'+E«l d ..«.(X(t), y(t)) = 9.746794.

OA sigla DFT refere-se ao termo l)íscre(e lbuder 7}ans/ozvn em inglês, sendo esta a sigla adorada na literatura
ioA sigla FFT refere-se ao termo /hst /ibuder n'arzlgorvn em inglês, sendo esta a sigla adorada na literatura.
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Capítulo 3

Redução de Dimensionalidade

Conforme apresentado no Capítulo 2, modelos multidimensionais são constituídos por um fato
central contendo métricas que lepiesentam as intersecções das dimensões associadas a ele. Além
disso, uma dimensão obrigatória em modelos nlultidimensionais é a dimensão Tempo, porque, por
meio dela é possível analisar a evolução das métricas ao longo do tempo-

O problema de redução de dimensionalidade em modelos multidimensionais utilizando séries
temporais, consiste em identificar um subconjunto das dimensões associadas a uin fato que re-
presente a métrica, como se o conjunto de todas as dimensões estivessem seTldo consideradas. Na
iderltificação deste subconjunto, realizamos a redução de dimensionalidade por meio da comparação

entre séries temporais.
No modelo multidimensional de exemplo apresentado na Figura 2.4, temos que cada valor da

métrica Vendas é definido pelo Tempo, pelo Produto e pelo Vendedor. Entretanto, na análise deste
modelo, a dimensão Produto pode ou não contribuir para o estudo das Vendas. Caso o algoritmo
de redução de dimensionalidade em modelos de bancos de dados multidimensionais identifique que
a dimensão Produto não contribui para a análise do modelo, a mesma pode ser desconsiderada, o
que acanetaria a diminuição do tempo de análise.

O algoritmo de redução de dímensionalidade em modelos de bancos de dados multídimensionais
extrai séries temporais a partir do modelo multidimensional, calcula a matriz de distâncias entre
todas m séries extraídas, gera um histograma para que o usuário defina a distância limite para a
qual duas séries tetllporais sejam consideradas similares e para cada elemento de cada dimensão,
define quais dimensões podem ser desconsideradas na análise.

Neste Clapítulo, apresentamos as etapas do algoritmo de dedução de dimensionalidade em deta-
l

3.1 Extração de Séries Temporais
Um modelo multidimensional possui a dimensão Tempo e outras 1) 1 dimensões. Pala extrair

séries temporais a partir de um modelo multidimensional, fixamos um elemento em cada uma das
D l dimensões e peicoriemos todos os elementos da dimensão Tempo. Pala uma métrica de um
fato, as séries temporais extraídas desta maneira são séries temporais multidimensionais com r :: l

O modelo multidimensional apresentado na Figura 2.4 é composto por um fato central cuja

l

23
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métrica é a quantidade de unidades vendidas e as dimensões associadas ao fato são: Tempo, Produto
e Vendedor.

Supondo que a dimensão Tempo possua granularidade diária, na Figura 3.1, ilustramos nume-
ricamente o cubo construído a pal'tir do modelo multidimensional de exemplo.

Vendedor e Dia .#l$P~'
Pedro

\.. Mb.i,

22 3$$vgl'is
5i 2a:'t] 4
o:jlz 'i[3: 6

t1'0:2:14 19

Agua

Refrigerante
Suco

Cewep

Vendedor e Produto

Agua

Refrigerante
Suco

Cewep

a
a

0 =

®n.

i24 10 1218
118i21i1:5i17
11111511123 141

9g1ls:J3 7

Agua
Refrigerante

Suco

Cervep

\

/PeT''M$g
Figura 3.1: Cubo do Modelo Nlultidimensional de Exemplo

A notação genérica de lama série temporal multidimensional extraída do modelo multidimensi
onal de exemplo é:

x(t,P, «) (3.1)

na qual

e função X i'epi'ementa a métrica analisada. No exemplo, a nléti'ica é (quantidade de unidades
vendidas;

e t representa a dimensão Tempo, composta por um conjunto disco'eto de unidades de tempo em
que a venda pode ter ocorrido. Adotaiemos a notação 7' :: {tl , t2, t3, ' ' , t#} para representei
a dimensão t;

p representa a dimensão Produto, composta por lun conjunto discreto de produtos que foram
vendidos. Adotaremos a notação P = {pi ,p2,p3, ' ' ' ,pi} para representar a dimensão p;

46 13   33
23 41 26 21
19 22 36 2C

  18 27 26
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e u representa a dimensão Vendedor, con]posta por un] conjunto discreto de vendedores que rea-

lizaram a venda. Adotaremos a notação V :: {ui,u2,u3, ' ,uj} para representar a dimensão

Portanto, a partir de um modelo multidimensional são extraídas á x j séries temporais multi-
dinlensionais. A notação das séries temporais extraídas do modelo multidimensional de exemplo

U

ê

25

rena« (7', pí , «j ) (3.2)

ou seja,

Vendas(t,pl , ul): quantidade vendida do produto pl pelo vendedor ul, ao longo do tempo;

retidas(t,pl , u2): quantidade vendida do produto pi pelo vendedor u2, ao longo do tempo;

Vendas(t,pi, u3): (quantidade vendida do produto pi pelo vendedor u3, ao longo do tempo;

Veredas(t,pl , uj): quantidade vendida do produto pi pelo vendedor uj, ao longo do tempo;

Vendas(t,PZ, ui): quantidade vendida do produto Pa pelo vendedor ul, ao longo do tempo;

}''ondas(t,p2, u2): quantidade vendida do produto p2 pelo vendedor u2, ao longo do tempo;

Veredas(t,p2, u3): quantidade vendida do produto p2 pelo vendedor u3, ao longo do tempo;

Vendas(t,p2, uj): quantidade vendida do produto p2 pelo vendedor uj, ao longo do tempo;

retidas(t,p{, uj): quantidade vendida do produto p{ pelo vendedor uj, ao longo do tempo.

Na Figura 3.2 apresentamos a representação gráfica das séries temporais extraídas do modelo
multidimensional de exemplo.
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Vendedor(v}K %
v.

V S
M

H
R

t. t: t, t. i:: i.: t, t, b

Figura 3.2: Séries do À'loclelo de Exemplo

Do modelo multidimensional de exemplo, as ix .j 4 x 2 8 séries temporais extraídas são

. V'ondas(7', Pedra, Água) = {24, 10, 12, 28}

e VeTtdcLS ÇT, Pedro, Refrigeranie] {18,21,15,17}

. }''ondas(T, Pedra, Suco) {11,5,23,14}

e Vevtdas(T, Pedra,Cerveja) {9,16,13,7}

. Vendas(T, À4aráa, .'Ígua) = {22, 3, 7, 15}

B Vendas(T, l\daria, Refrigerante) {5,20,11,4}

. ye«d. .(7', M«ia, Su«) {8,17,13,6}

. }'end-(7', M-ãa, C«.j«) {10,2,14,19}

3.2 Cálculo das Distâncias entre Séries Temporais
A enteada do cálculo das dista.ncias entre as séries temporais é uma matriz na qual cada uma

das Z linhas é lula série temporal extraída do modelo multidimensional. Cada linha da matriz de
entrada é denominada "Série m", sendo m um número seqüencial tal que l $ m $ Z.

Para o modelo multidimensional de exemplo da Figura 2.4, as séries temporais extraídas do
modelo multidimensional, que serão a enfiada dos cálculos das distâncias são apresentadas na
Ihbela 3.1.
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Tabela 3.1: Entrada do Cálculo de Distâncias Séries Tel)aporais do lvlodelo de Exemplo

Enl seguida, calculamos a distância entre as Z linhas da matriz duas a duas e o resultado é uma
matriz triangular inferior de dimensões Z x Z, cujos nomes das linhas e das colunas são os nomes das
l séries temporais. Podemos considerar a matriz de distâncias como uma matriz triangular inferior,
por(lue ela é simétrica, à medida (lue:

O(Sé,á. 1, Sé,ãe 2) Z)(Série 2, Série l) (3.3)

Na matriz de distâncias, cada elemento é o valor da distância entre a linha "Série z" e a coluna
Série y". O valor da distância entre duas séries te)llporais é calculado pala cada uma das medidas

de similaridade apresentadas na Seção 2.7:

e Euclidiana

LCS Subseqüência Comum h'máxima

e DTW - J)yrzarrzác 7'áme I't/a7p ng

DTW Passo S3/mmeÉüc]

DTW - Passo SgmmelMc2

DTW - Passo .4 ssymmeÍhc

+ DFT Transformada Discreta de lburier combinada com distância Euclidiana

Para as séries temporais da Tabela 3.1, a matriz da distância Euclidíana é apresentada na
I'abela 3.2:

SERIE NOÀ4E 01/05/2009 02/05/2009 03/05/2009 04/05/2009

Vendas(T,Pedro,Agua) Série l 24 1() 12 28

Vendas(T,Pedro,Refrigerante) Série 2 L8 21 15 17

Vendi\s(T,Pedio,Suco) Série 3 11 5 23 14

Vendas(T,Pedro,Cerveja) Série 4 9 16 13 7

Vendas(T,Mana;Agua) Série 5 22 3 7 15

Vendas(T,Malta,Refrigerante) Série 6 5 2() 11 4

Vendas(T,Mana,Suco) Série 7 8 17 13 6

Ve«das(T,lvlaiia,Cerveja) Série 8 10 2 14 19
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Tabela 3.2: Distância Euclidiana para as Séries do R'lodelo de Exemplo

Calculando a matriz de distâncias desta forma, o valor da distância é dependente do tamanho
das séries temporais, de modo a permitir a comparação das distâncias entre as diversas medidas de
similaiidade, nol'malizamos as distâncias no intervalo O-l. Assim, quanto mais próximo de zero for
a distância entre duas séries temporais, mais similares são estas duas séries temporais. A matriz
normalizada da distância Euclidiana pala o modelo de exemplo é apresentada na Tabela 3.3.

3.3 Definição das Séries Temporais Similares
A partir da matriz de distância entre as séries temporais extraídas do modelo multidimensional,

pala cada naedida de similaiidade são gelados histogramas pala apoiam a decisão do usuário sobre
qual das medidas de similaridade é a mais adequada na redução de dimensionalidade no modelo
multidimensional em análise.

Na abscissa do histograma são apresentadas as distâncias variando no intervalo de zero a tml,
quanto mais similares as séries temporais forem, mais próximo de zero será o valor da distância
entre elas. Na ordenada do histograma é exibido o percentual de ocorrências daquela distância na
matriz de distâncias.

Na Figura 3.3 apresentamos o histograma da matriz apresentada na Tabela 3.3 pala o modelo
multidimensional de exemplo.

Tabela 3.3: Distância Euclidiana Normalizada para as Séries do h'lodejo de Exemplo

  Série ] Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 Série 7 Série 8

Série l o.oooooo              
Série 2 16.941074 o.oooooo            
Série 3 22.605309 19.442222 o.oooooo          
Série 4 26.514147 14.491377 16.552945 o.oooooo        
Série 5 15.716234 20.199010 19.544820 20.928450 o.oooooo      
Série 6 32.218007 18.841444 22.472205 6.708204 26.739484 o.oooooo    
Série 7 28.106939 15.524175 17.804494 1.732051 22.561028 5.099020 o.oooooo  
Série 8 18.574176 20.736441 l0.770330 18.493242 14.491377 24.145393 19.974984 o.oooooo

  Série l Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 Série 7 Série 8

Série l o.ooooooo              
Série 2 0.4988862 o.ooooooo            
Série 3 0.6846844 0.5809288 o.ooooooo          
Série 4 0.8129020 0.4185313 0.4861548 o.ooooooo        
Série 5 0.4587090 0.6057530 0.5842943 0.6296801 o.ooooooo      
Série 6 l.ooooooo 0.5612221 0.6803183 0.1632277 0.8202935 o.ooooooo    
Série 7 0.8651488 0.4524o91 0.527208] o.ooooooo 0.6832319 0.1104433 o.ooooooo  
Série 8 0.5524552 0.6233818 0.2964735 0.5498004 0.4185313 0.7352022 0.5984045 o.ooooooo
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Histograma da Distancia Euclidiana

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00

Distânci a

Figura 3.3: Histograma Distância Euclicliana Nlodelo de Exemplo

O usuário deve informar qual a medida cle similaiidade a sei adorada na redução de dimensi-
onalidade e, em seguida, informal o 0 5; Ac $ 1, que é a distância limite para a qual duas séries
temporais serão consideradas similares pelo algoiitmo.

O histograma pode ser utilizado pala apoiam esta decisão, porque, caso o usuário opte por uma
distância limite que implica em um alto percentual de séries temporais sendo considerada similares,
o algoritmo de redução de dinlensionalidade reduzirá menos dimensões do modelo ntultidimensional

em análise, sendo portanto, menos eficaz.

3.4 Redução de Dimensionalidade em Modelos Multidimensionais
No algoritnlo de redução de dimensionalidade baseado na contpatação entre séries temporais

por meio de medidas de sin)claridade, é necessário que a dimensão temporal associada às séries
temporais possua granularidade idêntica, ou seja, as séries temporais comparadas devem possuir
intervalos de tempo iguais.

Como estamos considerando modelos multidimensionais que estão em um DW, a normalização
já está garantida, pois, estes modelos multidimensionais possuem uma hierarquia temporal e con-
seguimos facilmente navegar entre as diversas granularidades de tempo disponíveis.

Na matriz de distâncias, pala cada distância inferior ao limite Ac definido pelo usuário, o
algoritmo identihca o conjunto das séries temporais consideradas similares. O critério é a busca
por distâncias inferiores porque, conforme mencionado anteriormente, quanto mais próximo de zero

estiver o valor da distância, mais similares são as séries temporais
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Suponhamos que duas séries temporais X e y não sejam similares entre si, mias a série temporal
X seja sin)içar a série temporal 4 e a série temporal y seja similar a série temporal B. Além disso,
suponhamos que a série temporal .A seja simílai a série temporal B. Para evitar que as séries
temporais X e y sejam incluídas no conjunto de séries temporais similares, poderia ser utilizada
uma técnica de clusterização para agrupar as distâncias apresentadas na matriz de distâncias e
somente realizar a comparação entre os êlusteres e o Ac, pala definir as séries temporais similares a
serem analisadas pelo algoritmo de redução de dimensionalidade. A implementação do clustering é

unia das proposta de trabalho futuro deste piojeto de mestrado. Entretanto, como a complexidade
computacional de algoritmos de clustering é alta, esta alternativa poderia impactar na escalabilidade
do problema.

Em seguida, pala cada série temporal considerada similar, o algoritmo recupera os elementos
das dimensões associadas à série. Dado o conjunto de todas as duplas de dimensões msociadas às
séries temporais similares, o algoritmo compara as dimensões do modelo multidimensional duas a

Para cada dimensão do modelo multidimensional, é conhecida a quantidade Aro de elementos
existentes na dimensão Z). Poi exemplo, no cubo apresentado na Figura 3.1, a dimensão Produto

possui ATProduto = 4 elementos: .4gua, R(:/}'ãgeranÍe, Suco e (.Jer't/ega.

Suponhamos que esteja sendo realizada a comparação enfie a dimensão ..4 e a dimensão B.
Para o elemento ai da dimensão .A, o algoritmo verifica se todos os ATÓ elementos da dimensão

B estão relacionados ao elelllento ai nas séries temporais similares, segundo o Ac definido pelo
usuário. Caso todos os elementos da dimensão B estejam relacionados ao elemento ai da dimensão

.,'l, então, o algoiitmo conclui que, para o elemento ai, a dimensão B pode ser desconsiderada na
análise, reduzindo a dimensão .B que não é considerada relevante na análise do modelo multidi-

mensional. Caso contrário, o algoritmo conclui que, pala o elemento al , a dimensão B não pode
ser desconsiderada Esses passos do algoritmo são realizados sucessivamente pala cada um dos JVa
elementos da dimensão .4 e, posteriormente, para cada um dos D/Õ elementos da dimensão .B.

O passo seguinte do algoritmo aumenta o nível de agregação nos casos em que o algoritmo
concluiu que uma dada dimensão pode ser desconsiderada na análise, ou seja, reduzida, para todos
os elementos da dimensão em análise. Caso o algoritmo identifique (iue a dimensão .B pode sei
desconsiderada na análise pala os elementos a] , a2, - . . , a/v,l da dimensão .4, o algoritmo conclui

que a dimensão 1? poderia ser reduzida para a dimensão .4. A implementação dessa etapa do
algoritmo é tuna das propostas de trabalho futuro deste projeto de mestrado.

Voltando ao modelo de exemplo cuja matriz para a distância Euclidiana e cujo histograma
focam apresentados, suponhamos que o usuário defina A( :: 0.45. O algoritmo identifica as séries
similares e suas respectivas dimensões associadas, conforme apresentado na Tabela 3.4.

duas
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Tabela 3.4: Dinaensões Associadas às Séries Similares do IK'lodelo de Exemplo

No modelo l)multidimensional de exemplo há somente duas dimensões além da dimensão Tempo,
por isso, o algoritino realiza comparações enfie os elementos da dimensão Produto e os elementos
da dimensão Vendedor associados às séries temporais similares.

Pala o elemento ..'água da dimensão Produto, o algotitmo verifica que esse elemento está relaci-
onado somente ao eletnento À4aráa da dimensão Vendedor na Série 5. Logo, não está relacionado
aos /VV...i.d., :: 2 elementos da dimensão Vendedor. Portanto, pala o elemento .Agua da dimensão
Produto, a dimensão Vendedor não pode ser desconsiderada na análise, ou seja, as vendas do pro-
duto Água apresentam comportar)entos diferentes por vendedor e, portanto, todas as vendas desse

produto precisaJll ser analisadas poi vendedor.
Para o elemento Re/rágerante da dimensão Produto, o algoritmo verifica que esse elemento está

relacionado ao elemento .A4aría da dimensão Vendedor na Série 6 e ao elemento Pedra na Sézáe 2.

Logo, Re/rágerante está relacionado aos ATVe,,ded«' :: 2 elementos da dimensão Vendedor. Portanto,

pala o elemento Re/rãgerarzte da dimensão Produto, a dimensão Vendedor pode ser desconsiderada
na análise, reduzindo, assim, o modelo multidimensional. Com isso, o algoritmo conclui que todos

os vendedores venderam o produto Re/rágerante de coima similar e, portanto, estas vendas não
precisam sei analisadas.

São realizadas 4 x 2 = 8 comparações entre os elementos das dimensões Produto e Vendedor e
o algoritmo conclui que para os elementos Cegue.ja, Re/rigerarzte, Suco da dimensão Produto, a
dimensão Vendedor pode ser desconsiderada na análise, deduzindo o modelo multidimensional, ou
seja, todos os vendedores venderam os produtos (-.;erre.ja, Re/rigeraízte e Sulco de forma sirnilal
e, portanto, as vendas destes produtos não precisam ser analisadas. O algoritmo também conclui
que, para o elemento .Amaria da dimensão Vendedor, a dimensão Produto pode ser desconsiderada
na análise, ou seja, as vendas da vendedora J\daria se comportam de maneira similar, independente
do produto que está sendo vendido.

3.5 Passo a Passo da Redução de Dimensionalidade
Pala tei unia visão mais detalhada das etapas necessárias para obter a redução de dimensio-

nalidade do modelo multidimensional apresentamos a seguir os principais passos do algoritmo. As
séries temporais foram extraídas do modelo multidimensional ilustra.do na Figura 2.4 cuja métrica

           

  SERIEI     SERIEll  
Nome Produto Vendedor Nome Produto Vendedor

Série 4 Cerveja Pedro Série 2 Refrigerante Pedro
Série 6 Refrigerante Mana Série 4 Cer«ja Pedro
Série 7 Suco Mana Série 4 Cerveja cedro
Série 7 Suco Mana Série 6 Refrigerante N.leria
Série 8 Cerveja Mana Série 3 Suco Pedro
Série 8 Cerveja Mana Série 5 Agua Mana
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vendas da tabela fato tem como dimensões Tempo, Produto e Vendedor

1. Carregar dimensões Produto e Vendedor do banco de dados

2. Carregam as séries temporais do banco de dados.

3. Carregar estruturas de dados para processamento:

(a) Gerar matriz com as séries temporais para cálculo das distâncias.

(b) Criei tabela com nome atribuído à série temporal e respectivos elem
Produto e Vendedor.

(c) Geral matriz com quantidade de elementos por dimensão.

4. Calcular a matriz de distância de todas as combinações possíveis entre duas séries temporais
utilizando as seguintes medidas de similaridade:

e distância Euclidiana;

e distância LCS Z,ongest (Jommon Suósequerlce;

e distância DT\V Z)ynamác 7'áme 14''a7'pÍng (Passo Synlmetricl);

distância DTW Z)ynamic Time T'ra7páng (Passo Symmetric2);

. distância DTW - Z)ynamic Time Wa7píng (Passo Assymmetric);

e distância DFT - Discreto .FRouMer 71"uns/oz'm.

5. Gelar histograma pala cada ullla das seis medidas de similaridade.

6. Solicitar que o usuário informe a medida de similatidade a ser adorada pala a redução de
dimensionalidade.

7. Apresentar a matriz com as distâncias calculadas pala a medida de similaridade informada
pelo usuário.

8. Solicitar que o usuá
deradas similares.

9. identificar séries simi]aies, ou seja, com distância inferior ao limite Ac definido pelo ttsuário:
buscar as séries temporais (índices da matriz de distâncias) associadas à uma distância similar;

10. Recuperar as dimensões associadas às séries consideradas similares, ou seja, para cada série
considerada similar, analisar a tabela de dimensões criada no item 3b;

11. Executar os seguintes passos para as dimensões duas a duas. No modelo multidimensional
de exemplo, temos somente duas dimensões além da dimensão Tempo; logo, os passos são
executados para as dimensões Produto e Vendedor:
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(a) Calculei a tabela de ocorrências para as dimensões associadas às séries temporais simi-
lares.

(b) Para cada elemento da dimensão Vendedor, verificar se a marginal da dimensão é igual
ao número total de elelllentos da dimensão Produto:

l

ii

Caso seja igual, considera que, para aquele elemento da dimensão Vendedor, a di-
mensão Produto pode ser descoiJsideiada na análise, ou seja, reduzida do modelo

multidimensional;

Caso seja diferente, coitsidera que para aquele elemento da dimensão Vendedor, a
dimensão Produto não pode ser desconsiderada na análise, ou seja, reduzida do
modelo multidimensional.

(c) Informar ao usuáiio para quais elementos da dimensão Vendedor, a dimensão Produto
pode ser desconsiderada na análise do modelo multidimensional.

(d) Pala cada elemento da dimensão Produto, verificam se a marginal da dimensão é igual ao
número total de elementos da dimensão Vendedor:

l

11

Caso seja igual, considera que, para :\quele elemento da dimensão Produto, a di-
mensão Vendedor pode ser desconsiderada na análise, ou seja, reduzida do modelo
multidimensional;

Caso seja diferente, considera que pala aquele elemento da dimensão Produto, a
dimensão Vendedor não pode ser desconsiderada na análise, ou seja, reduzida do
modelo multidimensional.

(e) Informar ao usuário para (duais elementos da dimensão Produto, a dimensão Vendedor
pode ser desconsiderada na análise do modelo multidimensional.

Ao final da execução de todos os passos do algoritmo, podemos observar que a partir das
séries temporais extraídas do modelo multidimensional e do cálculo das distâncias entre as séries
temporais é possível que o usuário defina a medida de similaridade mais adequada ao contexto de
seu modelo multidimensional e identifique, com o apoio do histograma, a distância limite Z\( para
a redução de dimensioílalidade.

No modelo multidimensional da Figura 2.4, caso o algoiitmo identifique ser possível reduzir
a dimensão Vendedor pala alguns elementos da dimensão Produto e também ser possível reduzir
a dimensão Produto pala alguns elementos da dimensão Vendedor, concluímos que a medida de
similaridade e o Ac definidos pelo usuário viabilizaram a redução da dimensionalidade no modelo
multidimensional.



34 CAPITUL03. REDUÇÃO DE DIMENSIONALIDADE



Capítulo 4

Estudo de Caso

Neste Capítulo, apresentamos os resultados e os passos do algoritmo de redução de dimensi-
onalidade em um modelo multidimensional contendo 4 dimensões, que totalizam 8 eleillentos. A
dimensão temporal apresenta granularidade diária pala um intervalo de 6 meses.

O modelo multidimensional do estudo de caso, ilustrado na Figura 2.2, é composto por:

e um fato, cuja métrica é a quantidade de uiaidades vendidas;

e dimensão Tempo: Arrempa 181;

dimensão Produto: ]VProdl.to 3;

e dimensão Vendedor: Aíye.dedal' 3;

e dimensão Loja: Arl,oy« 2

O a]goritmo extraiu ]VP,.a.t. X JVy..ded«' X ]VZ,.j. = 18 séries temporais do modelo multidimen-
sional do estudo de caso e nomeou cada uma das séries temporais conforme apresentado na Tabela
+.1

35
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SERIE NOÀ4E

Vendas(produzo
Venda(produto
Vendas(produto
Vendas(proa%to
Vendas(produto
Vendas(produto
Vendas(produto
Vendas(produto
Vendas(produto
Vendas(produto
Vendas(produ o
Vendas(produto
Vendas(proa?lZo
Vendas(produto
Vendas(produto
Vendas(produto
Vendas(produto
Vendas(produto

],

2,
2,

3,

3,
],

2,

2,
3,

3,

Í,
2,
g,
/,

2,
g,
],

],

uemdedor
vendedor
l;erzdedor
perdedor
vendedor
uerzdedor
uendedoz
perdedor
vendedor
perdedor
vendedor
vendedor
vendedor
vendedor
uerzdedor
vendedor
vendedor
z/e7zdedor

Í,
],

3,

/,

3,

/,

/,

3,
Í,
3,
2,
2,

2,
2,

2,

2,
3,
3,

I'Ü«

] )
] )
] )
] )
] )
2)
2)
2)
2)
2)
/ )
] )
])
2)
2)
2)
-r )
2)

Série
Série
Série
Série
Série
Série
Série
Série
Série
Série
Série
Série
Série
Série
Série
Série
Sét'ie
Série

l
2

3
4
5

6
7

8

9
10
11
12
13
14

15
16
17

18

Tabela 4.1: Séries I'empoi'ais do Estudo de Caso
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No Apêndice A, apreset)ramos graficamente o comportamento das 18 séries temporais extraídas
do modelo multidimensional do estudo de caso (Figura A.l, Figura A.2 e Figura A.3).

4.1 Distâncias entre Séries Temporais
No Apêndice A , i\presentamos as matrizes de distância normalizadas calculadas para as 18 séries

temporais extraídas do modelo multidimensional do estudo de caso para as seguintes medidas de
similaridade:

+ Euclidiana Tabela A. l

. LCS Subseqüência Comum Máxima Tabela A.2

e DTW l)yTtamác Time Wa7páng

DTW Passo SymmetMc/ Tabela A.3

DTW - Passo SymmetHc2 - Tabela A.4

DTW Passo 4symmethc - Tabela A.5

e DFT ll\:ansformada Discreta de Fourier combinada com distância Euclidiana Tabela A.6

De maneira a t\uxiliai a interpretação das seis matrizes de distância, o algoritmo as iepiesenta em
um histograma para cada matriz de distância. No histograma é exibido o percentual de ocorrências

para cada intervalo de distância variando no domínio de zero a um. Quanto mais similares as séries
temporais falam, mais o valor da distância tende a zero.

4.1.1 Distância Euclidiana

Histograma da Distância Euclidiana

O.OO O.IO 0.20 0.30 0.40 D.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
Distenda

Figura 4.1: Histograma da Distância Euclidiaila para Estudo de Caso
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Por meio do histograma da Figura 4.1 e analisando a Tabela A.l, notaíllos predominância
das distâncias entre zelo e 0, 5403, representando, aproximadamente oitenta e nove por cento das
dista.ncias. O histograma apresenta uma forma que sugere a existência de três grupos de similaridade

entre séries temporais, sendo que para o intervalo de zero a 0, 1073 (Tabela A.7), vinte por cento das
distâncias são similares. Portanto, observamos que esta medida de similaiidade permitiu diferenciar

a similaridade enfie as séries temporais.

4.1.2 Distância LCS - Subseqüência Comum Mláxima

Histograma da Distância LCS

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
Distância

Figura 4.2: Histograma da Distância LCS para Estudo de Clamo

Por meio do histograma da Figura 4.2 e analisando a Tabela A.2, notamos que essa medida de
similaridade não nos permitiu identificam adequadamente a similaiidade entre as séries temporais,
porque, no intervalo de 0, 9667 e 1, 0000, cerca de setenta e cinco por cento das distância indicam
que as séries temporais não são similares. Portanto, a medida de similaridade LCS mostrou-se
inadequada para a análise do modelo multidimensional do estudo de caso por consideiai que a
maioria das distâncias não são similares, ou seja, esta medida de similaiidade não permitiu a
diferenciação da similaiidade entre as séries temporais. As observações pala o histograma da
distância LCS se contrapõe aos histogramas das demais medidas de similaridade estudadas.

4.1.3 Distância DTW - /)ynamác Time Warpíng

Na distância DT\V, observamos que, para as séries temporais do estudo de caso, o passo Sym-
meiNc2 apresentou resultados semelhantes ao passo '4symmeíHc, em relação a dispersão da si-
mi[aridade entre as séries temporais; a]ém disso, o passo Symr/zetMc] foi o que mais distingiiiu a
similaridade entre as séries temporais identificando três grupos de similaridade entre as distâncias
apresentadas. O passo Sgmmzethc2 apresentou o menor valor de distância pala o qual vinte por
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cento das séries tentporais fossem consideradas similares. A partir destas observações coiacluímos
que o passo SgT/zmeiüc] é o mais adequado dentre os passos da distância DTW

Distância DTW - Passo S3/mn71etrác]

Histograma da Distância DTW - Passo Symmetricl

O.OO O.IO D.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
Distancia

Figura 4.3: Histograllla da Distância DTW Passo Sylnlnetricl para Estudo de Caso

Assim como para a distância Euclidiana, no histograma da Figura '1.3 e na Tabela A.2, ob-
servamos que há três grupos de sinlilaridade entre séries temporais, sendo que cerca de oitenta
e nove por cento das distâncias encontram-se no intervalo 0, 0000 a 0, 5357. Na distância DTW
Passo SymmeíMc], observamos que vinte por cento das distâncias entre m séries temporais similares
encontram-se no inteiva]o 0, 0000 a 0, 0844 (Tabe]a A.7). Portanto, o passo SymmeÉhc] permitiu
distinguir a similaridade entre as séries temporais

Distância DTW - Passo Syn7}metr'ác2

No histograma da Figura 4.4 e na Tabela A.4, observamos que há dois grupos de séries temporais
similares, sendo que cerca de noventa e seis por cento das distâncias encontram-se no intervalo
0, 0000 a 0, 7857. Em re]ação ao passo S3/m.metrác], notamos que o passo SZ/rrzmetMc2 diferencia
menos a similaridade entre as séries temporais.

Na distância DTW - Passo SymrneÍhc2 observamos que vinte poi cento das distâncias entre as
séries temporais encontram-se no intervalo 0, 0000 a 0, 0483. Portanto, esta medida de similaridade

permitiu distinguir a similaiidade entre as séries temporais e é mais restritiva no valor da distância
pala que as séries temporais sejam consideradas similares



40 CAPITUL04. ESTUDODECASO

Histograma da Distância DTW - Passo Symmetric2

0.00 0.10 020 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
Distância

Figura 4.4: Histogran)a da Distância DT\.\r Passo Symmetric2 para Estudo de Caso

Distância DTW' Passo .As3/mmet7'ác

Histograma da Distancia DTW Assymmetric

B
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.gO 1.00

Distancia

Figura 4.5: Histograma da Distância Asymetric para Estudo de Caso

No histograma da Figura 4.5 e na Tabela A.5, observamos que há dois grupos de séries tem-
porais similares, sendo que cerca de noventa e seis por cento das distâncias encontram-se no in-
tervalo 0, 0000 a 0, 7862. Em ie]ação aos passos S#mmetHc] e SymmeÉhc2, notamos que o passo
'4symmefdc2 diferencia a similaridade entre as séries temporais de maneira semelhante ao passo
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Symmeéhc2.

Na distância DTW Passo Àsyr7zmetMc observamos que vinte por cento das distâncias entre êu
séries tenlpoiais encontram-se no intervalo 0, 0000 a 0, 0522 (Tabela A.7). Portanto, esta medida
de sinlilaiidade permitiu distinguir a similaiidade entre as séries temporais, mas é menos restritiva
que o passo SymmeÍz'ic2 no valor da distância para que as séries temporais sejam consideradas
similares.

4.1.4 Distância DFT - ']Yansformada ])iscreta de Fourier combinada com Distância
Euclidiana

Histograma da Distância FFT

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
Distância

Figul'a 4.6: Histograllla da Distância DFT para Estudo de Caso

Assim como para a distância Ettclidiana, no histograma da Figura 4.6 e na Tabela A.6, obser-
vamos que há três grupos de simílaiidade entre séries temporais, sendo que cerca de oitenta e nove
por cento das distâncias encontram-se no intervalo O, 0000 a 0, 5363. Na distância DFT combinada
com a distância Euclidiana, observamos que vinte por cento das distâncias entre as séries temporais
similares encontram-se no intervalo 0, 0000 a 0, 0899. Portanto, a distância DFT combinada com a
distância Euclidiana permitiu distinguir a similaridade entre as séries temporais.

Após a análise do histograma das matrizes de distância, identificamos que a medida de simila-
ridade mais adequada para análise do modelo multidimensional de vendas do estudo de caso é a
distância DTW com passo Symmetüc] e o A( para o qual duas séries temporais sejam consideradas

similares deve ser inferior a 0, 0844.

4.2 Redução de Dimensionalidade
Considerando o va]or de z\e igua] a 0, 0844, na matriz da distância DTW - passo Sgmmethc]

(Tabela A.2), observamos que 20% das séries temporais extraídas do modelo multidimensional do
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Tabela 4.2: Distâncias entre Séries I'empoi'ais Similares do Estudo de Caso

estudo de caso são consideradas similares. De modo a restiingii este intervalo, verificamos (lue,
pala a distância 0, 0108, 3% das séries temporais são consideradas similares. Estas séries temporais

similares são apresentadas na Tabela 4.2.
Na Tabela 4.3 são apresentadas as dimensões associadas às séries temporais similares da Tabela

No modelo multidimensional do estudo de caso há três dimensões associadas ao fato, além
da dimensão Tempo. Portanto, o algoritmo realiza três comparações duas-a-duas entre todos os
elementos destas três dimensões: Produto e Vendedor, Produto e Loja e Loja e Vendedor.

4.2.1 Produto x Vendedor

4.2

Para o elemento produto l da dimensão Produto, o algoritmo verifica que a dimensão Vendedor
pode ser desconsidere na análise, ou sqa, deduzida, por(lue esse elemento está relacionado aos
ATVendedoi' " 3 elementos da dimensão Vendedor: vendedor 1, perdedor 2 e vendedor 3 na Série l,

Série ll e Série 18, respectivamente.
Os elementos W'oduto 2 e produto 3 da dimensão Produto não estão relacionados aos AíV..dedo,. ::

3 elementos da dimensão Vendedor nas séries temporais similares e, logo, para estes produtos, a
dimensão Vendedor não pode ser desconsiderada na análise do modelo multidimensional.

Para o elemento 'uerzdedor 3 da dimensão Vendedor, o algoritmo verifica que a dimensão Produto
pode ser desconsiderada na análise, ou seja, reduzida, porque este elemento está relacionado aos
Aíproduta :: 3 elementos da dimensão Produto: produto 1, produto 2 e produto 3 na Série 1, Série 3

Tabela 4.3: Dimellsões Associadas às Séries Temporais Similares do Estudo de Caso

SERIES SERIEll DISTANCIA
Série 3 Série l o.oooooooooo
Série 5 Série l 0.0003498338
Série 5 Série 3 0.0001749169
Série 18 Série 7 0.0102151478
Série 14 Série ll o.oooooooooo

SERIE PRODUTO VENDEDOR Lo.JA
Série 3 produto 2 üeTtdedor 3  
Série 5 produto 3 uenãedor 3  
Série 18 produto l uevtdedor 3  
Série 14 produto l uerzdedor 2  
Série l proa'uto -í ueltãedor l  
Série 7 produto 2 uevtdeãor l  
Série ll produto l uenãedor 2 rd.z .r
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e Série 18, respectivamente.
Os elementos uerzdedor l e vendedor 2 da dimensão Vendedor não estão relacionados aos -íVPr.d.to ::

3 elementos da dimensão Produto nas séries tetnporais similares e, logo, pala estes vendedores, a
dimensão Produto não pode ser desconsiderada na análise do modelo multidimensional do estudo
de caso.

4.2.2 Produto x Loja
Para os elementos produto l e produto 2 da dimensão Produto, o algoritmo verifica que a di-

mensão Loja pode ser desconsidere na. análise, ou seja, reduzida, porque estes elementos estão
re[acíonados aos ]VL.j. = 2 elementos da dimensão Loja: loja ] e loja 2. O e]emento produto ]

na Série l/Série ll e Série 14/Série 18, respectivamente. E o elemento produto 2 na Série 3 e
Série 7, respectivamlente.

O elemento produto 3 da dimensão Produto não está relacionado aos JVZ,oj. = 2 elementos da
dimensão Loja nas séries temporais similares e, logo, para este produto, a dimensão Loja não pode
ser desconsiderada na análise do modelo multidimensional

Para o elemento loja l da dimensão Loja, o algorítmo verifica que a dimensão Produto pode ser
desconsiderada na análise, ou seja, reduzida, por(lue este elemento está relacionado aos /VP,.d.to = 3

elementos da dimensão Produto: produto 1, produto 2 e produto 3 na Série l/Série 11, Série 3 e
Série 5, respectivamente.

O e]emento loja 2 da dimensão Loja não está relacionado aos ]VP,«!.t. ' 3 elementos da di-
mensão Produto nas séries temporais similares e, logo, para esta loja, a dimensão Produto não pode
ser desconsiderada na análise.

4.2.3 Loja x Vendedor'

Pala os elementos uerzdedor 1, 'uerzdedor 2 e vendedor 3 da dimensão Vendedor, o algoritmo
verifica que a dimensão Loja pode ser desconsiderada na análise, reduzindo, assim, o modelo mul-

tidimensional, porque estes elementos estão relacionados aos ATL.j. = 2 elementos da dimensão
Loja: loja l e Zolíz 2. O elemento perdedor l na Série l e Série 7, respectivamente. O elemento
uezzdedor 2 na Série ll e Série 14, respectivamente. E o elemento vendedor 3 na Série 3/Série 5

e Série 18, respectivamente. Portanto, para todos os elementos da dimensão Vendedor, a dimensão
Loja pode ser desconsiderada na análise, ou seja, reduzida.

Para os elementos Zo.fa l e loja 2 da dimensão Loja, o algoritmo verifica que a dimensão Vendedor

pode ser desconsiderada na análise, porque estes elementos estão relacionados aos /Vye,.depor :: 3
elementos da dimensão Vendedor: uerzdedor 1, vendedor 2 e t;endedor 3. O elemento loja l na

Série 1, Série ll e Série 3/Série 5, respectivamente. O elemellto loja 2 na Série 7, Série 14
e Série 18, respectivamente. Portanto, pata todos os elementos da dimensão Loja, a dimensão

Vendedor pode ser desconsiderada na análise, ou seja, reduzida.

Concluímos que, no modelo multidimensional do estudo de caso, a dimensão Vendedor pode ser
desconsiderada na análise, reduzindo, asshn, o modelo multidimensional para o elemento produzo l
da dimensão Produto e pala os elementos loja l e loja 2 da dimensão Loja. A dimensão Pro-
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duto pode ser desconsiderada na análise do elemento uerzdedor 3 da dimensão Vendedor e para o
elemento Zo.ja l da dimensão Loja. A dimensão Loja pode ser desconsiderada na análise dos ele-
mentos W'oduto l e produto 2 da dimensão Produto e para os elementos vendedor 1, vendedor 2 e
perdedor 3 da dimensão Vendedor.

A paitii dessa conclusão, verificamos que a dimensão Loja pode sei desconsiderada na análise, ou

seja, reduzida pala todos os elementos da dimensão Produto e para todos os elementos da dimensão

Vendedor. Portanto, na análise do modelo multidimensional do estudo de caso (Figura 2.2), a
dimensão Loja pode ser desconsiderada na análise, sendo reduzida do modelo multidimensional.
Portanto, no modelo multidimensional do estudo de caso, é suficiente que sejam analisadas as
séries temporais extraídas pala a dimensão Produto e pata a dimensão Vendedor.



Capítulo 5

Conclusões

O objetivo fundamental deste piojeto de mestrado foi alcançado, porque por meio da utilização
de técnicas de estudo de séries temporais foi possível realizar a redução de dimensionalidade em
modelos de bancos de dados multidimensionais, ou seja, reduzir o número 1) de dimensões na
análise de um modelo multidimensional. A redução de dimensionalidade acarreta em melhoria de
desempenho na análise de data waiehouses.

Assumimos a premissa da existência da din)ensão temporal no data warehouse e a associação
da dimensão tenlpoial ao modelo multidimensional cuja dimensionalidade seria reduzida. Essas
premissas são válidas porque a própria estrutura do DW prevê a existência da dimensão temporal,
a qual viabiliza a realização de análises históricas pelos usuários do DW.

Além disso, a normalização das séries temporais extraídas de modelos multidimensionais de
uni DW tonta-se desnecessária, poi'que devido a existência da dimensão telJlporal e das hierarquias
temporais, é sempre possível extrair e, conseqüentemente, compaiai dados na mesma granulaiidade,

por exemplo, em dias, em altos, etc.
As técnicas de estudo de séries temporais foram utilizadas na defiitição das medidas de simi-

laridade enfie séries temporais, a partir das quais foram calculadas matrizes de distância entre as
séries temporais extraídas do modelo multidimensional duas a duas.

Observamos que este trabalho representa o início da aplicação de outras técnicas da teoria de
séries temporais às séries temporais extraídas do data waiehouse, poi exemplo, médias móveis e
ajuste exponencial na redução de ruídos nas séries temporais extraídas a partir de um modelo
multidimensional.

Visto (lue, a dista.ncia padrão entre séries temporais, a distância Eticlidiana e a l)ynamác Torne
Vü7páng (DTMr) são muito suscetíveis a ruídos, utilizamos medidas de similatidade baseadas em ou-

tros princípios, como a distância Prefixo Comum Máximo (LCP), a Subseqüência Comum A'máxima

(LCS) e uma distância baseada na 'lYansformada Discreta de Fourier (DFT) combinada cona a
distância Euclidiana. Esta última medida de similaiidade, busca propriedades da série temporal
identificáveis somente no domínio das freqüências.

Identificamos não sei possível utilizar a distância Prefixo Comum Máximo (LCP) pala a com-
paração enfie séries temporais, porque ocorl'e descaracterização da distância entre as mesmas, não
sendo possível diferencial séries temporais similares daquelas não similares. Portanto, concluímos
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que essa distância não é adequada ao escopo deste projeto de mestrado.

Para o estudo de caso, a distância Subseqüência Comum Nláxima (LCS) , não possibilitou definir
claramente o limite que nos permita considerar duas séries similares, porém podem existir casos em
que ela se mostre adequada para a redução de dimensionalidade. Por essa razão, a distância LCS
contintla sendo uma medida de similaridade disponível no algoritmo de redução de similaridade.

O algoritmo de redução de dimensionalidade em modelos multidimensionais utiliza o princípio
de que quando duas séries temporais extraídas de um mesmo modelo multidimensional são con-
sideradas similares, o conjunto das dimensões associadas às séries temporais não contribui para
definir o valor da série e, portanto, a(s) dii tensão(ões) comum(ns) pode(m) ser desconsiderada(s)
na análise do modelo multidimensional.

A versão anual do algoiitmo de dedução de dimensionalidade depende que o usuário informe o Ac
adequado ao conjtmto de séries temporais em análise e, para apoiar esta decisão, são apresentados
histogramas gerados a partir da matriz de distâncias de cada medida de similaridade. Logo, ainda
existe a dependência do usuário para a definição do limite Ac, porque não foram mapeados critérios
que possibilitem definia- automaticamente tal limite.

Dado o conjunto de séries temporais sinlilates considerando definido o Ac, o algoritmo recupera

as tuplas de elementos das dimensões msociadas ao fato no modelo multidimensional. Em seguida,
compara as dimensões duas a duas em busca de elementos de dimensões associados ao conjunto
completo de elementos da dimensão a sei desconsiderada na análise, ou seja, reduzida. Logo, para
tomar a decisão se uma dimensão pode ou não ser deduzida pata o elemento de uma dimensão, é
adorado um princípio de redução de dimensionalidade iterativo.

Como trabalhos futuros destamos principalmente os seguintes temas:

Para evitar que séries temporais que não sejam similares entre si, mas que sejam similares
a outras séries temporais similares enfie si, sejam incluídas no conjLmto de séries temporais
similares, o algoritmo pode utilizar tuna técnica de clusterização para agrupam as distâncias
da matriz de distâncias. Com isso, o algoritmo compara o Ac, definido pelo usuário, com
os clusteres para definir as séries temporais similares a serem analisadas pelo algoritmo de
redução de dimensionalidade.

+ Almlentar o nível de agregação nos casos em que o algoritmo de dedução de dimensionalidade
conclui que uma determinada dimensão pode ser desconsiderada na análise pala todos os
elementos da dimensão em análise. Caso o algoritmo identifique que a dimensão B pode ser

desconsiderada na análise dos elementos ai , a2, . . . , alv,l da dimensão .4, o algoritmo concluiria
que a dimensão B poderia ser desconsiderada na análise, ou seja, reduzida pala a dimensão
A

+ Identificar critérios que possibilitem a análise dm matrizes de distância para fornecer ao
usuário sugestão da medida de similaridade mais adequada para os dados em análise.

e Combinar técnicas de iedtição de resolução ao algoritmo de i'edição de dimensionalidade
proposto de modo a reduzir o espaço de busca por séries temporais similares.
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e Escalar o problema de madeira a aplicar o algoritmo de redução de dimensionalidade a um
modelo multidimensional com dezenas de dimensões e milhares de elementos em cada di-
mensão.
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Apêndice A

Dados do Estudo de Caso

A.l Compor'tamento tias Séries do Estudo cle Caso

Comportamento da 'Série I' a 'Série 6

Tempo (dias) Tempo (dias)

Figura A.l: Comportamento das Séries do Estudo de Caso Parte l
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Comportamento da 'Série 7' a 'Série 12'

d
Tempo (dias) Tempo (dias)

Figura A.2: Comportamento das Séries do Estudo de Caso Parte 2

Comportamento da 'Série 13' a 'Série 1 8'

0 se ie3 ilo
Tempo (dias) Tempo (dias)

Figura A.3: Comportamento das Séries do Estudo de Caso - Parte 3

  ®v%  M 
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A.2 Matrizes de Distância para o Estudo de Caso
A.2.1 Distância Euclidiana

A Tabela A. l apresenta a distância Euclidiana entre as séries temporais estudadas

l 2 3 4 6 7 8 9 lO ll 12 13 14 1 16 17 18

5

6

7
8

)

10

1 1

12

13
14

15
16
17
18

Tabela A.l Distância Euclidiana para as Séries do Estudo de Caso

A.2.2 Distância Subseqüência Comum Máxima (LCS)
A Tabela A.2 apresenta a distância LCS entre as séries temporais estudadas

l
2

3

l
3

6

7

8

9

10

1 1

12
13
14

15
16

17
18

2 3 4 6 7 8 9 lO ll 12 13 14 1. 16 17 18

0.9669
l.oooo
0.8343
0.9448
l.oooo
l.oooo
l.oooo

l.oooo
l.oooo
l.oooo
0.9503
l.oooo
l.oooo
l.oooo

0.9890
l.oooo
0.8232
0.9724
l.oooo
l.oooo
1.00(m

l.oooo
0.6961
l.oooo
l .o(mo

1.00(D
l.oooo
0.7293

0.9669
l.oooo
0.8232
l.oooo
l.oooo
l.oooo
l.oooo

l.oooo
0.8619
1 .00(D
l.oooo
l.o(»o
l.oooo
l.oooo

l.oooo
0.7182
l.oooo
l.oooo
l.oooo
l.oooo
0.5746

l.oooo
l.oooo
l.oooo
l.oooo
l.oooo
l.oooo
l.oooo

l.oooo
0.6851
l.oooo
l.oooo
l.oooo
l.oooo
0.7403

l.oooo
l.oooo
l.oooo
l.oooo
l.oooo
l.oooo
l.oooo

0.8619
l.oooo
o.oooo
l.oooo
l.oooo
l.oooo
l.oooo

o.oooo
l.oooo
0.8619
l.oooo
l.oooo
1 .0(DO
l.oooo

o.oooo o.oooo
o.oooo o.oooo
l.oooo o.oooo
l.oooo l.oooo
l.oooo l.oooo
l.oooo l.oooo
0.7127 1.0000

o.oooo o.oooo
o.oooo o.oo(m
o.oooo o.oooo
o.oooo o.oooo
l.oooo o.oooo
l.oooo l.oooo
l.oooo l.oooo

o.oooo
o.oooo
o.oooo
o.oooo
o.oooo
o.oooo
l.oooo

o.oooo
o.oooo
0.0(DO
o.oooo
o.oooo
o.oooo
o.oooo

:tabela A.2: Distância LCS para as Séries do Estudo de Caso

A.2.3 Distância Dynamic Time Warping (DTW)
Como na distância Z)yn.amic ll'ãme Wa7páng o passo de reculssão é configurável, os resultados

com essa distância serão apresentados de acordo com o passo de recursão adorado. A representação

gráfica dos passos de recursão está apresentada na Subseção 2.7.4 do Capítulo 2. Em todos os

passos de recursão não foi configurado uma janela que imponha restrições globais ao passo de
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Os resultados das distâncias enfie as séries temporais estudadas estão apresentados nas Tabelas
A.3, A.4 e A.5 para os passos de iecursão S#rrzmethc], Symmethc2 e 4symmethc, respectivamente

Step Symmetricl

l 2 3 4 5 6 7 8 9 lO ll 12 13 14 15 16 17 18

8
9

10
1 1

12
13
14

15
16

17
18

Tabela A.3: Distância DTW-Passo Symmetricl para as Séries do Estudo de Caso

Step Symmetric2

2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 1 16 17 18

b
6
7
8
9

10
1 1
12
13

14

15
16
17
18

0.0484
0.2366
0.0515
0.0529
0.4733
0.0868
0.3041

0.1311
0.1802
0.1221
0.0239
0.4170
0.1744
0.2540

0.0+53
0.2399
0.0483
0.0560
0.4765
0.0837
0.3071

0.3773
0.0187
0.3695
0.1767
0.1550
0.4219
0.0261

0.0478
0.2402
0.0509
0.0567
0.4769
0.0863
0.3078

0.2916
0.0460
0.2828
0.0909
0.2751
0.3353
0.11]2

0.4519
0.0270
0.4434
0.2512
0.1298
0.4957
0.0074

0.0810
0.4587
0.0706
0.2817
0.6949
0.0216
0.5329

0.3771
0.019]
0.3686
0.1764
0.1566
0.4215
0.0268

0.9188
0.4597
0.9112
0.7181
0.2250
0.9639
0.4351

0.0060
0.3690
o.oooo
0.1911
0.6062
0.0328
0.4430

o.oooo
0.3776
0.0060
0.2007
0.6137
0.0428
0.4518

o.oooo
o.oooo
0.3690
0.1769
0.1542
0.4215
0.0266

o.oooo
o.oooo
o.oooo
0.1911
0.6062
0.0328
0.4430

o.oooo
o.oooo
o.oooo
o.oooo
0.4131
0.2435
0.2511

o.oooo
0.00(D
o.oooo
o.oooo
o.oooo
0.6581
0.1297

o.oooo
0.00(D
o.oooo
o.oooo
0.00(D
o.oooo
0.4951

o.oooo
0.00(D
o.oooo
o.oooo
o.oooo
o.oooo
o.oooo

Tabela A.4: Distância DTW-Passo Symmetl'ic2 pai'a as Séries do Estudo de Caso

Step Asymmetric
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l
2

3

4

5

6
7
8
9

10
1 1

12
13
14
15

16
17
18

l 2 3 4 6 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 1 18

Tabela A.5: Distâllcia DTW-Passo Asyllllnetlic para as Séries do Estudo de Caso

A.2.4 'l)ansfoi'miada Desci'eta de Foul'iei' (DFT)
A Tabela A.6 apresenta a distância Euclidana após utilizar a 'lYailsformada Discreta de Fouriei

(DFT) entre as séries temporais estudadas

l 2 3 4 5 6 7 8 9 lO ll 12 13 14 1. 16 17 18

6

8
9

10

1 1

12

13
14
15

16
17

18

0.0904
0.3099
0.0917
0.1002
0.5342
0.1397
0.3537

0.1552
0.2491
0.1561
0.0453
0.4715
0.2041
0.2918

0.0846
0.3156
0.0860
0.1060
0.5400
0.1338
0.3595

0.3989
0.0488
0.3999
0.2105
0.2304
0.4481
0.0594

0.0896
0.3107
0.0909
o.1010
0.5349
0.1389
0.3545

0.2991
0.1073
0.3000
0.1104
0.3270
0.3484
0.1468

0.4437
0.0592
0.4447
0.2541
0.1829
0.4931
0.0182

0.0840
0.4828
0.0838
0.2736
0.7075
0.0359
0.5273

0.3981
0.0474
0.3991
0.2096
0.2315
0.4473
0.0588

0.9163
0.5205
0.9172
0.7268
0.2980
0.9656
0.4739

0.0100 0.00(D
0.4003 0.3993
o.oooo 0.0100
0.1909 0.1898
0.6249 0.6239
0.0504 0.0499
0.4445 0.4436

o.oooo o.oooo
o.oooo o.oooo
0.4003 0.0000
0.2]10 0.1909
0.2315 0.6249
0.4485 0.050]
0.0605 0.4445

o.oooo
o.oooo
o.oooo
o.oooo
0.4345
0.2:]92
0.2539

o.oooo
o.oooo
o.oooo
o.oooo
o.oooo
0.6732
0.18:}4

o.oooo o.oooo
o.oooo o.oooo
o.oooo o.oooo
o.oooo o.oo(»
o.oooo o.oooo
o.oooo o.oooo
0.4929 0.0000

Tabela A.6: Distâllcia DFT para as Séries do Estudo de Caso

A.3 Análise das Matrizes de Distância para o Estudo de Caso
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MEDIDADESIMILARIDADE 20% 80%

Euclidiana
LCS
DT\V Symmetricl
DTW Symmetric2
DTW Asymnletric
FFT

0.1072763
0.8508287
0.08439391
0.04836403
0.05228043
0.08991744

0.4743969
l.ooooooo

0.47158999
0.44843443
0.43756001
0.47280373

Tabela A.7: Paretto para as h'matrizes de Distância do Estudo de Caso

DISTANCIA MIN iST QU. h4EDIAN MEAN 3R0 QU. MAX
Euclidiana

LCS
DTW SI
DTW - S2
DTW - AS

FFT

o.oooo
o.oooo
o.ooooo
o.ooooo
o.ooooo
o.oooo

0.1142
l.oooo

0.09145
0.05666
0.07268
0.1056

o.2542
l.oooo

0.25390
0.23990
0.24150
0.2541

0.3071
0.9444

0.29900
0.26940
o.27010
o.3o2o

0.4444
l.oooo

0.44460
0.42150
0.42260
0.4445

l.oooo
l.oooo

l.ooooo
l . ooooo
l.ooooo
l.oooo

Tabela A.8: ResuJllo das JN'latrizes de Distância do Estudo de Caso



Apêndice B

Saída de Execução do Algoritmo para o Estudo de Caso

Segue a saída de execução do algoritillo de redução de dimensionalidade para m séries temporais

do estudo de caso apresentadas no Apêndice A.

OS HISTOGRAMAS FORAM GERADOS NOS

xl histogramaEuclidiana.jpg
- x2.histogramaLCS .jpg

- x3.histogramaDTWSI.jpg
- x4.histogramaDTWS2 .jpg

- x5.histogramaDTWAs .jpg

- x6.histogramaDFT.jpg

SEGUINTES ARQUIVOS JPEG

CODIGO

A

B

C

D

E

F

MÉTODO DE CÁLCULO DE DISTÂNCIA ENTRE SÉRIES TEMPORAIS
Euclidiana
LCS - Subsequencia Comum Máxima

DTW Dynamic Time Warping (Passo Symmetricl)
DTW Dynamic Time Warping (Passo Symmetric2)
DTW - Dynamic Time Warping (Passo Assymmetric)
DFT Transformada Discreta de Fourier

DIGITE O CÓDIGO DO MÉTODO DE CÁLCULO DE DISTÂNCIA ENTRE SÉRIES TEMPORAIS

A SER ADITADO PARA A REDUÇÃO DE DIMENSIONALIDADE: C

MATRIZ DE DISTANCIAS

55
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l

9

3
.!

6

8

9
10

] 1

12

13
1 .1

15

16

17
18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

l
0000
0645
0000
3076
0003
2086
3539
1738
3070
8262
0869
0914
3080
0869
0999
5335
1394
3537

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0000
0000
0659
2446
0619
1456
2908
2368
2440
7632
1539
1531
2450
1539
0451
4705
2024
2907

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3

0000
3135
0002
2145
3597
1680
3129
8320
0805
0855
3138
0805
1058
5393
1335
3596

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
0000
0000
0000
0000
3084
0840
0418
4814
0256
5186
3985
3977
0253
3985
2077
2259
4470
0417

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
0000
0000
0000
0000
0000
2094
3546
1730
3078
8270
0853
0902
3088
0853
1007
5343
1386
3545

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6

0000

1452
3824
0849
6176
2995
2987
0834
2995
1087
3249
3480
1451

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
5277
0427
4723
4447
4439
0431
4447
2539
1796
4932
0102

0
0
0
0
0
0
0
0
0
l
0
0
0
0
0
0
0
0

8
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
4808
0000
0829
0838
4818
0829
2737
7073
0344
5275

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9
0000
0000
0000
0000
0000

0000
0000

5192
3979
3971
0262
3979
2071
2264
4464
0426

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
0000

(D00

0000
0000
0000
0000

9171
9162
5182
9171
7263
2927
9656
4725

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

0000
0113
3989

1908
6244
0485
4446

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
(»00
0000
0000
0000
3980
0113
1900
6235
0493
4438

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13

0000

0000

0000
3989
2081
2255
4474
0422

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
1908
6244
0485
4446

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
4336
2393
2538

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16

0000
0000
0000
oooo

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

0000
6729
1798

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

17
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
4931

0
0
0
0
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======================

======================

PRODUTO X VENDEDOR

TABELA DE OCORRENCIAS:

vendedor

produto vendedor l vendedor 2 vendedor 3 Sum
produto 1 "1" "1" "1" "3"

produto 2
produto 3 "O" "O" "l" "l"
Suln "2"

A DIMENSÃO ##PRODUTO## PODE SER REDUZIDA PARA OS SEGUINTES ELEMENTOS DA

DIMENSÃO ##VENDEDOR## : vendedor 3;

A DIMENSÃO ##VENDEDOR++ PCIDE SER REDUZIDA PARA OS SEGUINTES ELEMENTOS DA

DIMENSÃO ##PRODUT0#+ : produto l;

PROD(nO X LOJA

TABELA DE OCORRENCIAS:

loja
produto loja l l

produto l "l"
produto 2 "1"

produto 3 "1"
Sum "3"

A DIMENSÃO ##PRODUTO## PODE SER REDUZIDA PARA OS SEGUINTES ELEMENTOS

DIMENSÃO ##LOJA#+ : loja l

A DIMENSÃO #+LOJA+# PODE SER REDUZIDA PARA OS SEGUINTES ELEMENTOS DA

DIMENSÃO ++PRODUT0## : produto 1; produto 2

VENDEDOR X LOJA

TABELA DE OCORRENCIAS:

oja 2 Sum

DA

loja

"0
"0"
n lii

======================

======================

"2" l "

n2'll
"0 1"

'l5"2"

======================

======================



58 APENDICEB. SAÍDA DE EXECUÇÃO DO ALGORITMO PARA O ESTUDO DE CASO

vendedor
vendedor l
vendedor 2
vendedor 3
Sum

loja l loja 2 Sum
n2"nl l
n2n't l 'l l
n2""1

n6"lt3"

"1 "

FT3"

A DIMENSÃO ++VENDEDOR#+ PODE SER REDUZIDA PARA OS SEGUINTES ELEMENTOS DA

DIMENSÃO ##LOJA## : loja l; loja 2;

A DIMENSÃO ++LOJA#+ PODE SER REDUZIDA PARA OS SEGUINTES ELEMENTOS DA
DIMENSÃO ##VENDEDOR++ : vendedor 1; vendedor 2; vendedor 3;
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