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RESUMO
A Mineração de Dados (MD) é uma das etapas da Descoberta de Conhecimento em
Banco de Dados (DCBD). Dentre as técnicas de MD mais citadas na literatura,
destaca-se o Mapa Auto-Organizável de Kohonen (SOM: Self-Organizing Map). O
SOM é um tipo de rede neural artificial utilizado para realizar agrupamento
(clustering) e visualização de dados de alta dimensionalidade. Este trabalho explora,
mediante ao desenvolvimento de uma aplicação, o uso de SOM para analisar uma
base de dados de alta dimensionalidade e grande volume, gerada pelo processo de
fabricação de uma indústria de semicondutores. Foram usadas técnicas estatísticas
(Análise de Componentes Principais e Correlação) e heurísticas para selecionar e
priorizar atributos. Para auxiliar na definição do tamanho do mapa e na escolha do
melhor mapeamento, foram aplicadas as principais medidas avaliativas de mapas
SOM. Como resultado do processo de DCBD, foi descoberto um agrupamento
interessante que sugere um forte relacionamento entre o tempo de produção,
retrabalhos e devoluções de clientes. Este agrupamento mostra que produtos que
sofreram algum retrabalho durante o processo produtivo e, devido a isso, levaram
mais tempo para serem produzidos, são mais susceptíveis a apresentarem
problemas técnicos e consequentemente serem devolvidos pelos clientes.

Palavras chaves: Mineração de dados, Descoberta de Conhecimento em Banco de
Dados, Processos industriais, Redes Neurais Artificiais, Mapas auto-organizáveis de
Kohonen.

ABSTRACT
Data Mining Using Self-organizing Maps: An Application for the
Semiconductor Industry
Data Mining (DM) is one of the steps that compose the Knowledge Discovery in
Databases process (KDD). One of the techniques most cited in the DM literature is
the Kohonen Self-Organizing Map (SOM). The SOM is a type of neural artificial
network used to cluster and visualize high-dimensional data. This dissertation
explores, by developing an application, the use of SOM to analyze a database of
high dimensionality and high data volume, generated by the manufacturing process
of a semiconductor industry. It was applied statistical techniques such as Principal
Component Analysis (PCA), Correlation and heuristics to select and prioritize
attributes. To help define the size of the map and choose the best mapping, it was
applied SOM quality measures. As a result of the KDD process, it was discovered an
interesting clustering that suggests a strong relationship between the production lead
time, rework and customer returns. This cluster shows that products that was
reworked during the production process and because of that, took longer to be
produced are more likely to have technical problems and consequently be returned
by customers.

Keywords: Data Mining, Industrial Processes, Neural Artificial Networks, Kohonen
Self-organizing Map.
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Motivação e contexto
Em empresas de semicondutores, a maioria dos processos produtivos são

automatizados e computadorizados. Como resultado, um grande volume de dados
em formato digital é gerado e armazenado. Estes dados, que são coletados com o
objetivo de monitorar e rastrear as etapas de produção, também podem fornecer
informações importantes que permitam compreender mais profundamente o
comportamento de um determinado processo produtivo. O problema consiste em
analisar esta grande massa de dados e identificar padrões que possam revelar
informações até então desconhecidas como, por exemplo, o histórico dos produtos
que são devolvidos pelos clientes devido a mau funcionamento.
A solução desse problema com do uso de técnicas clássicas de análise de
dados e de estatística pode não alcançar bons resultados devido às características
do conjunto de dados a ser estudado. Entidades com relacionamentos não triviais,
grande número de hipóteses a serem testadas por métodos estatísticos (ou ausência
delas), número de registros (amostras) da ordem de milhões e centenas de atributos
(alta dimensionalidade) são alguns dos obstáculos que dificultam as análises,
escondendo informações que poderiam ser relevantes (FAYYAD, PIATETSKYSHAPIRO et al., 1996; SUMATHI e SIVANANDAM, 2006; TAN, STEINBACH et al.,
2009).
Para tratar esse tipo de problema, surgiu no final dos anos 801 como uma nova
disciplina da Computação o campo denominado Mineração de Dados (MD)
(PARTHASARATHY, 2007). A MD combina técnicas de diferentes áreas, tais como,
estatística, inteligência artificial, aprendizado de máquina e tecnologia de banco de
dados para lidar com questões teóricas e práticas da extração de conhecimento,
padrões e relacionamentos de grandes volumes de dados (TAN, STEINBACH et al.,
2009).
No contexto da MD, a análise de grupos é uma técnica que permite agrupar
casos ou registros (amostras) em grupos homogêneos em função do grau de

1

Em 1989 aconteceu a primeira conferência ACM SIGKDD (International Conference on Knowledge
Discovery and Data Mining)
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similaridade entre os objetos amostrados, a partir de atributos predeterminados. A
análise de grupos é uma importante técnica exploratória, uma vez que o estudo da
estrutura natural desses grupos possibilita avaliar a dimensionalidade dos dados,
identificar atributos com valores anômalos (outliers) e levantar hipóteses
relacionadas à estrutura (associações) dos objetos (XU e WUNSCH, 2008;
FÁVERO, BELFIORE et al., 2009).
Dentre as técnicas de agrupamento mais citadas pela literatura de MD,
destaca-se o Mapa Auto-Organizável de Kohonen (SOM: Self-Organizing Map). O
SOM é um tipo de rede neural artificial utilizado para produzir redução de
dimensionalidade com preservação topológica, permitindo ampliar a capacidade de
análise

de

agrupamentos

de

dados

(KOHONEN,

2001;

ZUCHINI,

2003;

BOSCARIOLI, 2008).
Pesquisas têm mostrado que o SOM pode ser empregado em diversas tarefas
de agrupamento e reconhecimento de padrões (KASKI, KANGAS et al., 1998; OJA,
KASKI et al., 2003). Citam-se também algumas pesquisas relacionadas diretamente
com o uso desta técnica em bases de dados geradas por processos industriais
(SIMULA e VESANTO, 1998; ALHONIEMI, 2002; GERTOSIO e DUSSAUCHOY,
2004; KÖNIG e GRATZ, 2005; YANG e LIU, 2005; CHANG, FAN et al., 2009;
COTTRELL, GAUBERT et al., 2009). Apesar disso, estudos apontam algumas
deficiências do SOM, entre elas, a dificuldade de definição dos parâmetros que
regulam o seu comportamento. Nas redes do tipo SOM, assim como em outras
topologias de redes neurais artificiais, a escolha desses parâmetros é realizada por
meio de heurísticas (ZUCHINI, 2003; BOSCARIOLI, 2008). Para auxiliar a definição
de tais parâmetros e, com isso, gerar um mapa que melhor represente os dados de
entrada, Pölzlbauer (2004) e Mayer at al. (2009) propõem o uso de medidas de
qualidade dos mapas gerados pelas redes SOM, tais como, erro de quantização
(quantisation error), erro topográfico (topographic error), produto topográfico
(topographic product).
Embora o desenvolvimento da área da MD tenha sido guiado desde sua
criação pela necessidade de solução de problemas práticos, ainda não são muitos
os estudos publicados que documentam detalhadamente os passos, as escolhas e
as lições aprendidas em projetos do mundo real (SMYTH, 2001; MELLI, ZAÏANE et
al., 2006; GIRAUD-CARRIER e DUNHAM, 2010). Constata-se então a necessidade

14

de pesquisas aplicadas na área de MD que possam colocar em prática o
conhecimento teórico acumulado.
Uma pesquisa com mais de 3500 membros do SIM (Society for Information
Management) da Universidade de Minnesota levantou as 5 aplicações e tecnologias
(de um total de 51) mais importantes para as organizações em 2011. Business
Intelligence (BI), que engloba a Mineração de Dados, aparece no topo da lista de
aplicações e tecnologias, tendo estado entre as 3 principais desde 2003 (LUFTMAN
e BEN-ZVI, 2011). Uma pesquisa global conduzida pelo Oxford Economics
(ECONOMICS, 2011) identificou o BI como a segunda na lista de principais
tecnologias para os próximos 5 anos. Estas pesquisas revelam como as empresas
valorizam a habilidade de analisar informação rapidamente para subsidiar os
tomadores de decisão. O aumento da competição e o reconhecimento do valor dos
dados da empresa parecem ter destacado a necessidade de alavancar as
implantações de sistemas de BI. No entanto, apesar deste destaque, a sua
implementação é difícil, pois requer repositórios de dados integrados de alta
qualidade que são difíceis de ser criados (SEN, SINHA et al., 2006). Luftman (2011)
também cita como o maior inibidor do desenvolvimento do BI a dificuldade para
encontrar recursos humanos disponíveis que possuem conhecimento de análise de
dados e negócio.
1.2

Aplicação de MD na Indústria
A aplicação de técnicas de MD para explorar dados gerados por processos

industriais é citada pela literatura em diversos trabalhos. Em geral os conjuntos de
dados analisados por esses estudos possuem as seguintes características: alta
dimensionalidade, grande número de registros, inconsistências (ruídos) e anomalias.
Gertosio (2004) e Wang (2008; 2009) mostram, sem mencionar uma técnica
específica, como a DCBD pode ser usada para reduzir custos e aumentar a
produtividade de uma empresa industrial, contribuindo assim, com programas de
Qualidade Total. Os autores apresentam uma arquitetura para coleta de dados de
múltiplas fontes e subsequente análise. Os autores também destacam a importância
de se conectar sistemas de DCBD a aplicações transacionais comuns da empresa
com o objetivo de aplicar o conhecimento extraído diretamente em uma atividade
prática do negócio como, por exemplo, a análise e detecção de falhas em produtos.
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No entanto, embora este seja o objetivo final de muitos projetos de DCBD, de acordo
com Smyth (2001), este nível de utilização da DCBD é raramente atingido.
Já na área de monitoramento de processos industriais, Fuertes (1998; 2007)
usa uma ferramenta de MD visual baseada em SOM para acompanhar o
comportamento

dinâmico

de

um

processo

e

detectar

falhas/desvios

do

funcionamento padrão de uma planta industrial. Os dados de entrada são
apresentados de forma cronológica (dados temporais) e fornecem informações sobre
a situação momentânea do processo. Durante o treinamento da rede, o algoritmo
SOM modificado proposto pelo autor compara o neurônio BMU atual com os BMUs
anteriores para detectar desvios no processo.
Alguns trabalhos combinam diferentes técnicas de MD com o objetivo de suprir
deficiências que os algoritmos possuem quando usados isoladamente. (CHANG,
FAN et al., 2009) descrevem um modelo de sistema para prever a data de entrega
de lotes de fabricação de semicondutores combinando SOM, Algoritmos Genéticos
(AG) e Raciocínio Baseado em Casos (RBC). Como resultado, os autores mostram
que a previsão feita pelo sistema proposto é melhor do que outros métodos descritos
pela literatura. Já König (2005), Palma et al. (2005) e Hsu (2007) usam diversas
técnicas de MD, entre elas o SOM e o Adaptative Resonance Theory (ART), para
analisar dados gerados pelo processo de fabricação de semicondutores.
Em outro exemplo, Yang e Liu (2005) combina a técnica de agrupamento kmeans com SOM para extrair anomalias de uma base de dados gerada por uma
linha de produção de circuitos integrados (semicondutores). Dado que uma dos
grandes problemas da técnica k-means é a definição do número de agrupamentos
iniciais, o autor usou os agrupamentos gerados pela técnica SOM como entrada
para o algoritmo k-means. Como resultado foi possível identificar anomalias que na
verdade eram equipamentos que possuíam baixa produtividade e que precisavam
ser reparados.
Cottrell (2009) utiliza SOM para analisar dados de monitoração de motores de
avião. Antes de aplicar o SOM, utilizou uma técnica para uniformizar os valores
devido a ruídos e medidas que foram extraídas de diferentes tipos de motores. A
técnica usada foi a General Linear Model (GLM). A conclusão é que o SOM é útil
para sumarizar dados temporais extraídos após cada vôo da aeronave.
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Alhoniemi (2002) descreve a aplicação de métodos não supervisionados de
reconhecimento de padrões (SOM) para explorar um grande volume de dados
gerado pelo processo produtivo de uma indústria de processamento de madeira.
Laine (2003) usa gráficos scatter-plot e mapas SOM para visualização de
dados de uma indústria de mineração. Aplica Análise de Componentes Principais
(PCA: Principal Component Analysis) e projeção de Sammon como algoritmos de
seleção de atributos e redução de dimensionalidade.
Embora vários trabalhos mostrem os resultados alcançados pela MD e, em
especial, pelo algoritmo SOM, há também algumas lacunas a serem consideradas.
O principal problema se refere à escolha dos parâmetros para treinamento da rede.
Normalmente estes parâmetros são definidos por meio de heurísticas que podem
variar dependendo das propriedades do conjunto de dados a ser analisado. Como
não existe uma medida de avaliação absoluta para o mapa SOM gerado, o
pesquisador precisa fazer vários testes e ajustar os parâmetros até que seja gerado
um mapa que represente os dados de entrada da melhor maneira possível
(ZUCHINI, 2003; BOSCARIOLI, 2008). Pölzlbauer (2004) e Mayer at al. (2009)
avaliam diferentes medidas de qualidade dos mapas SOM, tais como, preservação
topológica e quantização vetorial, mostrando ao final que embora não exista uma
única medida que possa avaliar um mapa SOM por completo, é possível usar
diferentes medidas para aumentar a confiabilidade e ajustar os parâmetros da rede.
1.3

Sumário e discussão
De acordo com a bibliografia, o SOM pode ser usado por sistemas de análise

de processos industriais em especial na indústria de semicondutores por reunir as
seguintes propriedades:
− Capacidade de análise de conjuntos de dados de alta dimensionalidade
e com grande número de registros;
− Algoritmo relativamente simples e que pode ser combinado com outras
técnicas;
− Utilização de aprendizado não supervisionado, o qual é aplicável quando
se busca explorar um conjunto de dados o qual não se tem
conhecimento prévio de padrões de agrupamentos existentes;
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− Possibilidade de visualização dos resultados obtidos.
1.4

Objetivo
No plano geral, a pesquisa aborda o uso de Mapas Auto-organizáveis (Self-

organizing maps – SOM) em aplicações de Mineração de Dados.
No plano específico, desenvolve-se um processo com o qual se pretende:
− Identificar caminhos, demandas e restrições no uso da técnica para
Mineração de Dados originados no processo de fabricação de
semicondutores;
− Investigar técnicas heurísticas para a determinação dos parâmetros que
regulam o comportamento de redes SOM e para seleção e priorização
de atributos.
1.5

Resultados esperados e contribuições
A partir da análise dos resultados obtidos, espera-se identificar relações e/ou

padrões que possam ajudar na predição de possíveis fatores causadores de falhas
durante um processo de produção, contribuindo assim, para o esforço geral de
melhoria da qualidade dos processos industriais, em particular na indústria de
semicondutores.
Do ponto de vista das pesquisas na área de DCBD, o trabalho contribuirá
apresentando uma aplicação em um domínio ainda pouco explorado e fornecerá
subsídios para o aprimoramento da MD utilizando SOM.
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1.6

Organização do trabalho
Este trabalho encontra-se estruturado em cinco capítulos conforme descrição a

seguir:
− O capítulo 2, Revisão bibliográfica, realiza uma revisão da bibliografia da área
de descoberta de conhecimento em banco de dados (DCBD) cobrindo os
principais modelos de processo que dominam esta prática (CRISP-DM e
SEMMA). Especificamente sobre mapas SOM, é revisada a literatura sobre o
assunto, cobrindo a análise de agrupamentos (clustering), o problema da alta
dimensionalidade de dados, o algoritmo básico (em lote), visualização,
heurísticas e medidas de qualidade;
− O capítulo 3, descreve os Materiais e Métodos utilizados neste trabalho para
busca de conhecimento em uma base dados de uma indústria de
semicondutores;
− O capítulo 4, Aplicações, apresenta o detalhamento do problema e a análise
da base de dados alvo deste estudo. Também são determinados os objetivos
do processo de DCBD e são executados os experimentos de MD, usando
para isso o SOM como técnica de análise de agrupamentos;
− O capítulo 5, Considerações Finais, faz uma avaliação geral dos resultados
obtidos e descreve as contribuições desta dissertação, incluindo sugestões de
trabalhos futuros.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Este capítulo apresenta conceitos e trabalhos, buscando ilustrar o estado da

arte na área de DCBD e MD com ênfase em pesquisas que aplicam a técnica SOM
para a análise de agrupamentos e identificação de padrões, principalmente em
dados gerados por processos industriais.
2.1

Descoberta de Conhecimento e Mineração de Dados
A Mineração de Dados (MD) é uma das etapas do processo de Descoberta de

Conhecimento em Banco de Dados (DCBD) ou Knowledge Discovery in Databases
(KDD), que é o processo geral de conversão de dados brutos em informação. Na
literatura, os termos MD e DCBD são muitas vezes citados como sinônimos. Neste trabalho,
o termo MD será usado apenas para se referenciar à execução de algoritmos de mineração
de dados, enquanto a DCBD abrangerá o processo completo, desde a seleção de dados até
a análise e interpretação dos resultados, incluindo a MD.

O objetivo da DCBD é a extração de padrões, conhecimentos úteis e originais
que se encontram escondidos em grandes volumes de dados. O DCBD tem, com
sucesso, integrado técnicas das áreas de bancos de dados, estatística e inteligência
artificial (TAN, STEINBACH et al., 2009).
Fayyad at al.(1996) em um artigo seminal cunharam o modelo de processo de
DCBD, reunindo e descrevendo todas os sub-processos ou tarefas necessárias em
um processo integrado composto de grandes fases (Figura 1).
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Figura 1 - A Mineração de Dados (MD) como uma etapa do processo de Descoberta de
Conhecimento em Banco de Dados (DCBD)

Após esta definição, outros modelos de processo foram propostos para
descrever o conjunto de passos necessários para realizar a DCBD. No momento há
dois principais modelos de que dominam esta prática (REFAAT, 2007; AZEVEDO e
SANTOS, 2008; ROHANIZADEH e MOGHADAM, 2009): o CRISP-DM (CHAPMAN,
CLINTON et al., 2000) e o SEMMA (SAS, 2012).
O CRISP-DM 1.01 (Cross Industry Standard Process for Data Mining) foi
publicado em 2000 por um consórcio das empresas NCR, SPSS e Daimler-Benz
(CHAPMAN, CLINTON et al., 2000). O CRISP-DM é um modelo de processo
formado por uma hierarquia de sub-processos que consiste em grupos de tarefas em
4 níveis de abstração (do mais genérico para o específico) (Figura 2). A Figura 3
apresenta as principais fases ou sub-processos do CRISP-DM.

1

Em Julho de 2006, o consórcio responsável pelo desenvolvimento do CRISP-DM anunciou uma
retomada do projeto para desenvolver uma nova versão do processo. Em Setembro de 2006, o
CRISP-DM SIG se reuniu para discutir melhorias a serem desenvolvidas no CRISP-DM 2.0, e
planejar o projeto. Desde então nenhuma nova versão foi lançada. Em Junho de 2011, o site crispdm.org foi retirado do ar (CRISP-DM, 2012).

21

Figura 2 - Os quatro níveis de abstração do processo CRISP-DM

Figura 3 - Fases do processo CRISP-DM

O modelo SEMMA (Sample, Explore, Modify, Model, Assess) foi criado pela
desenvolvedora de software SAS e define uma organização lógica das
funcionalidades da ferramenta SAS Enterprise Miner para executar as principais
tarefas da DCBD. As fases do modelo SEMMA são as seguintes (SAS, 2012):
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Amostragem (Sample), Explorar os dados (Explore), Formatar os dados (Modify),
Modelagem (Model) e Avaliar (Assess) conforme Figura 4.
O SEMMA abrange principalmente as tarefas de modelagem, não tratando os
aspectos de negócio como faz o CRISP-DM nas fases de entendimento do negócio
e implantação. O SEMMA foi projetado para auxiliar os usuários do software SAS
Miner Enterprise na aplicação da ferramenta. Com isso, poderão haver
ambiguidades ao aplica-lo fora do contexto do Enterprise Miner (ROHANIZADEH
e MOGHADAM, 2009).

Figura 4 - Fases do processo SEMMA (SAS, 2012)

Embora ainda não exista um modelo universalmente aceito (AZEVEDO e
SANTOS, 2008), os processos DCBD, CRISP-DM e SEMMA podem ser
considerados equivalentes (AZEVEDO e SANTOS, 2008), pois contém em geral o
mesmo conjunto de sub-processos como mostra a comparação da tabela 1.
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Tabela 1 - Tabela comparativa entre processos DCBD, CRISP-DM e SEMMA
Sub-processos
1) Compreender o domínio da
aplicação e identificar o objetivo do
processo DCBD.
2) Selecionar, organizar e preparar
dados
3) Executar análise exploratória e
transformação dos dados

DCBD

CRISP-DM

SEMMA

Pré DCBD

Entendimento do negócio

-

Seleção de dados
Pré-processamento

Entendimento dos Dados

Amostragem
Explorar os dados

Transformação

Preparação dos dados

Modificação dos
dados

Mineração de Dados

Modelagem

Modelagem

Interpretação/Avaliação

Avaliação

Avaliação

Pós DCBD

Implantação

-

4) Especificar métodos estatísticos
5) Executar algoritmos de mineração de
dados e colher os resultados
6) Avaliar e comparar os métodos
usados e escolher o método final de
análise
7) Interpretar o método escolhido e o
seu uso no processo de decisão

Em seguida é feita uma compilação dos sub-processos descritos pelos
modelos DCBD, CRISP-DM e SEMMA:
1) Compreender o domínio da aplicação e identificar o objetivo do
processo DCBD. Uma descrição clara do problema e dos objetivos a serem
alcançados pelo processo de DCBD é primordial para se definir a análise
corretamente. Este é certamente uma das mais difíceis etapas do processo,
pois determina os métodos que serão empregados nas fases seguintes
(GIUDICI e FIGINI, 2009).
2) Selecionar, organizar e preparar dados. Uma vez que os objetivos do
processo de DCBD foram identificados, é necessário coletar e selecionar os
dados para a análise. Normalmente os dados são coletados de fontes
internas que são mais baratas e confiáveis. Estes dados também têm a
vantagem de ser o resultado de experiências, processos e/ou atividades da
própria empresa. A fonte de dados ideal é o datawarehouse, um depósito de
dados históricos que não são mais alvo de alterações e no qual é fácil de
extrair dados organizados por assuntos ou áreas de negócio (data marts). Se
não há um datawarehouse, então os data marts devem ser criados acessando
diferentes fontes de dados da empresa. Em geral, os data marts fornecem a
matéria-prima fundamental para a subsequente análise de dados. Isto leva a
uma representação dos dados em um vetor bidimensional, normalmente em
forma de tabela plana (flat file), conhecida como data mining view, que é
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baseada na necessidade de análise e nos objetivos previamente definidos.
Uma vez que a data mining view esteja disponível, é necessário executar uma
limpeza de dados preliminar. Este processo é usado para encontrar e
selecionar atributos que não podem ser usados, isto é, atributos que existem
mas não são apropriados para a análise em questão. É também importante
verificar os conteúdos dos atributos e a possível presença de valores faltantes
ou incorretos (REFAAT, 2007).
3) Executar análise exploratória e transformação dos dados. Esta fase
envolve uma análise dos dados muito similar com técnicas OLAP (On-line
Analytical Processing). Isto envolve analisar o conjunto de dados de vários
ângulos para ganhar entendimento sobre a sua estrutura, número de registros
e valores dos atributos (HAN e KAMBER, 2001; REFAAT, 2007). Esta
atividade normalmente leva a uma transformação da representação dos
dados para que possam ser processados por algoritmos de MD. Também
poderá ser necessário modificar os atributos originais ou reduzir o número de
atributos para um melhor entendimento do fenômeno. Durante este processo,
poderão ser encontrados registros cujos atributos possuam valores anômalos
(outliers). Estes registros não serão necessariamente excluídos porque
podem conter informação importante para atingir o objetivo da análise. A
análise exploratória é essencial porque permite a seleção dos métodos
estatísticos mais apropriados para a próxima etapa do processo de DCBD.
Esta escolha também deve considerar a qualidade dos dados disponíveis,
pois poderá haver necessidade de uma nova extração, caso os dados
coletados sejam considerados insuficientes para atingir os objetivos da
análise (GIUDICI e FIGINI, 2009).
4) Especificar métodos estatísticos. Há vários métodos estatísticos que
podem ser usados, e muitos algoritmos disponíveis, então é importante ter
uma classificação dos métodos existentes. A escolha de qual método usar
nas análises depende do problema que está sendo estudado ou o tipo do
dado disponível. O processo de DCBD é guiado pela aplicação e, por esta
razão, a classificação dos métodos estatísticos depende dos objetivos da
análise (GIUDICI e FIGINI, 2009). Estes métodos foram agrupados em duas
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classes principais, tarefas de previsão e tarefas descritivas, as quais são
tratadas com mais detalhes na seção 2.2 (Análise de agrupamentos).
5) Executar algoritmos de MD e colher os resultados. Uma vez que os
métodos estatísticos tenham sido especificados, eles precisam ser traduzidos
em algoritmos para efetuar a análise, usando como entrada os dados
disponíveis. Dado a grande quantidade de software especializado (mineração
de textos, redes sociais, música, vídeo, etc.) e não especializado (Viscovery e
Matlab SOM Toolbox, por exemplo) disponível para mineração de dados, não
é necessário desenvolver um programa personalizado para a maioria das
aplicações padrão. No entanto, é importante que os responsáveis pela
execução do processo de DCBD tenham bom entendimento dos diferentes
métodos disponíveis como também das diferentes soluções de software,
dessa forma eles poderão adaptar o processo para as necessidades
específicas da empresa e poderão corretamente interpretar os resultados das
análises.
6) Avaliar e comparar os métodos usados e escolher o método final de
análise. Para obter uma decisão final, é necessário escolher o melhor modelo
entre os vários modelos estatísticos disponíveis. A escolha do modelo é
baseada em comparações dos resultados obtidos. Pode ser que nenhum dos
métodos atinja satisfatoriamente os objetivos da análise. As limitações do
negócio, tanto em termos de tempo e recursos, como também a qualidade e
disponibilidade dos dados, precisam ser consideradas durante a avaliação de
desempenho de um método específico e diagnóstico das medidas de um
determinado tipo estatístico. Em MD não é usualmente uma boa idéia usar
apenas um método estatístico para analisar os dados. Cada método tem
potencial para realçar aspectos que podem ser ignorados por outros métodos.
7) Interpretar o método escolhido e o seu uso no processo de decisão. A
DCBC não é somente análise de dados, mas também a integração dos
resultados no processo de decisão da empresa. O conhecimento do negócio,
extração de regras e seu uso no processo de decisão permitem passar de
uma fase analítica para a produção de um motor de decisão. Uma vez o
modelo escolhido e testado com um conjunto de dados, a regra de
classificação pode ser generalizada. Por exemplo, é possível distinguir quais
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clientes serão mais lucrativos ou calibrar diferentes políticas para diferentes
grupos de clientes alvo, dessa forma aumentando os lucros da companhia.
Tendo visto os benefícios do DCBD, é crucial implantar o processo
corretamente para explorar seu total potencial. A inclusão de ferramentas de
DCBD na companhia deve ser feito de forma gradual, definindo metas
realísticas e medindo os resultados ao longo do projeto de implantação. O
objetivo final do DCBD é ser totalmente integrado com outras atividades que
são usadas para suportar as decisões da companhia. O projeto de integração
pode ser dividido em 4 fases:
–

Fase estratégica. Nesta primeira fase são estudados os processos/rotinas
de negócio para identificar onde a DCBD poderia ser benéfica. Os
resultados no final desta fase são a definição dos objetivos de negócio
para um projeto piloto de DCBD e a definição de critérios para avaliar o
projeto em si.

–

Fase de treinamento. Esta fase permite avaliar mais cuidadosamente a
atividade de DCBD. Um projeto piloto é montado e os resultados avaliados
usando os objetivos e os critérios desenvolvidos na fase anterior.

–

Fase de criação. Se a avaliação positiva do projeto piloto resultar na
implantação de um processo de DCBD completo, então será necessário
estabelecer um detalhado plano para reorganizar as rotinas de negócio
para receber este processo. Mais especificamente, será necessário
reorganizar o banco de dados do negócio com a possível criação de um
datawarehouse; desenvolver um prévio protótipo de mineração de dados
enquanto temos uma versão operacional inicial e alocar pessoal e tempo
para acompanhar o projeto.

–

Fase de migração. Nesta fase, tudo que precisa ser feito é preparar a
organização apropriadamente para que o processo de DCBD seja
integrado com sucesso. Isto significa educar os usuários potenciais do
novo sistema e aumentar a sua confiança nos benefícios que o sistema irá
trazer para a companhia. Isto significa constantemente avaliar (e
comunicar) os resultados obtidos.
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2.2

Análise de agrupamentos
As tarefas de MD são geralmente divididas em duas categorias principais

(TAN, STEINBACH et al., 2009):
- Tarefas de previsão: têm o objetivo de prever o valor de um determinado
atributo baseado nos valores de outros atributos. O atributo a ser previsto é
comumente conhecido como a variável dependente ou alvo, enquanto que os
atributos usados para fazer a previsão são conhecidos como as variáveis
independentes ou explicativas;
- Tarefas descritivas: têm o objetivo de extrair padrões (correlações,
tendências, trajetórias e anomalias) que descrevam os relacionamentos subjacentes
nos dados.
Dentro do grupo de tarefas descritivas, a análise de agrupamentos (cluster
analysis) é o conjunto de técnicas computacionais cujo propósito consiste em
separar objetos1 em grupos, baseando-se nas características que estes objetos
possuem. A idéia básica consiste em colocar em um mesmo grupo objetos que
sejam similares de acordo com algum critério pré-determinado (XU e WUNSCH,
2008; LINDEN, 2009).
O critério baseia-se normalmente em uma função de dissimilaridade, função
esta que recebe dois objetos e retorna a distância entre eles. Os grupos
determinados por uma métrica de qualidade devem apresentar alta homogeneidade
interna e alta separação (heterogeneidade externa). Isto quer dizer que os
elementos de um determinado conjunto devem ser mutuamente similares e,
preferencialmente, muito diferentes dos elementos de outros conjuntos (LINDEN,
2009).
As técnicas de agrupamento de dados também podem ser divididas em duas
categorias de acordo com a forma em que o algoritmo realiza o aprendizado:
supervisionado ou não-supervisionado. Técnicas de agrupamento supervisionado
utilizam amostras já classificadas para formar os grupos, ao contrário do
agrupamento não supervisionado no qual os rótulos das amostras não são

1

Os objetos também são denominados amostras, tuplas ou registros. Cada objeto representa uma
entrada de dados que pode ser constituída por um vetor de atributos que são campos numéricos ou
discretos.
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conhecidos no início do processo de aprendizagem. Assim, pode-se dizer que o
agrupamento não supervisionado constitui uma tarefa de aprendizado por
observação, enquanto a técnica de agrupamento supervisionada o aprendizado é
por exemplo (AMO, 2004).
O agrupamento não supervisionado normalmente é usado quando há a
necessidade de explorar conjuntos de dados os quais se possui pouca ou nenhuma
informação prévia. Algumas vezes o processo de rotular manualmente um grande
número de amostras de dados visando o uso do agrupamento supervisionado pode
ser caro e demorado, o que torna a análise de grupos não supervisionada uma boa
opção quando são considerados o custo e o tempo (XU e WUNSCH, 2008).
2.3

Preparação de dados
A experiência mostra que a fase de preparação de dados pode consumir de

60% a 80% do tempo total de um projeto de DCBD (DOMINGUES, 2003; REFAAT,
2007). Segundo Pyle (1999) uma boa preparação de dados é crucial para o sucesso do
processo de DCBD.

A fase de preparação de dados engloba técnicas para analisar e processar
dados brutos de forma a produzir dados no formato requerido pelos algoritmos de
MD. Este formato normalmente é um vetor multidimensional composto de linhas e
colunas onde cada coluna representa uma dimensão do vetor.
Este processo executa as tarefas de seleção e integração, transformação,
limpeza, redução e discretização de dados:
–

Seleção e integração de dados: trata-se da tarefa de selecionar e fundir
múltiplas fontes de dados em um repositório de dados central, conhecido
como tabela plana (flat file) ou data mining view;

–

Transformação de dados: converter os dados no formato requerido pelas
ferramentas/algoritmos de mineração de dados ou derivar atributos a partir do
conteúdo de outros atributos;

–

Limpeza de dados: pode ser aplicada para remover e/ou corrigir dados
inconsistentes;

–

Redução de dados: obter uma representação reduzida do conjunto de dados,
de forma a produzir os mesmos (ou quase os mesmos) resultados;
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–

Discretização de dados: reduz o número de valores de um dado atributo
contínuo pela divisão da sua amplitude em intervalos (mapeamento m-paran). Os rótulos dos intervalos substituem os valores.

2.3.1 Tipos de atributo
A identificação correta dos tipos de atributos é de grande importância tanto
para a fase de preparação de dados quanto para a fase de modelagem. A tabela 2
descreve os principais tipos de atributos encontrados em projetos de MD (adaptado
de Santos (2010) e Pyle (1999)).

Tabela 2 - Tipos de atributo
Tipo
Nominal
Discreto

Numérico

Ordinal

Descrição
Rótulos de identificação.
Distingue um valor de
outro.
Extraído de uma lista
finita. Atributos binários
são do tipo discreto.
Se A, B e C são valores de
um atributo de escala
ordinal, em que A>B e
B>C, então A>C.
Valores discretos, mas
que apresentam uma
ordem imposta ou
implícita.

Permite
comparações?
Sim: apenas
igualdade ou
diferença
Sim: apenas
igualdade ou
diferença

Permite
ordenação?

Valor com unidade
de medida

Sim

Sim

Quente, Morno,
Frio

Sim

Sim

Exemplo
Nome de pessoas
Código de clientes
Estados do Brasil
0 = Sim / 1= Não

Não
Não

2.3.2 Mapeamento 1-para-n
Os algoritmos de mineração de dados baseados em distância Euclidiana e
redes neurais, como é o caso do SOM, exigem que os vetores de entrada possuam
apenas valores numéricos. Devido a isto, valores alfanuméricos (Nominais ou
Discretos) devem ser representados em formato numérico. Para isso é usada a
técnica 1-para-n de representação que transforma um atributo alfanumérico em n
atributos numéricos. Representações 1-para-n requerem a criação de uma pseudo
atributo (binário) para cada valor de rótulo alfanumérico. Por exemplo, para
representarmos o atributo UF (Unidade Federativa do Brasil) seriam preciso 27
atributos binários. No caso de um registro pertencente ao estado de SP, o atributo
correspondente receberia o valor “1”, enquanto os outros 26 atributos (colunas)
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receberiam o valor “0”. O principal problema desta técnica é o aumento da
dimensionalidade do vetor de entrada, que pode causar dispersão dos valores no
espaço impedindo a criação de um bom modelo de MD (PYLE, 1999).
2.3.3 Mapeamento m-para-n
A transformação m-para-n, onde n < m, é uma alternativa à transformação1para-n, pois gera um vetor de menor dimensionalidade. Esta técnica usa um pseudo
atributo para representar um grupo de valores. Por exemplo, os valores do atributo
UF (Unidade Federativa do Brasil) poderiam ser representados pelas regiões as
quais cada UF faz parte (Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul), isto é, por
quatro atributos binários, assim, teríamos apenas 4 dimensões em vez de 27.
2.3.4 Normalização de atributos
Normalizar significa transformar o vetor de entrada de forma que cada
dimensão (atributo) tenha os mesmos valores máximos e mínimos. Para que sejam
processados por algoritmos de MD, é conveniente construir os intervalos de forma
que o valor mínimo e máximo seja 0 e 1 respectivamente. Quando todas as
dimensões de um vetor de entrada são construídas desta maneira, o espaço é
chamado de espaço de estado unitário (SANTOS, 2010). Uma das maneiras de
realizar esta modificação é usar a transformação escalar descrita pela expressão a
seguir (PYLE, 1999):

Equação 1

Onde

é o valor normalizado e

é o valor a ser normalizado.

Uma das vantagens desta técnica é que não introduz distorções na distribuição
dos valores do atributo. No entanto, para que esta técnica funcione corretamente, é
preciso conhecer os valores máximos e mínimos de cada atributo. Caso existam
valores anômalos (outliers) nas extremidades do intervalo, será necessário aplicar
técnicas para comprimir estes valores para que fiquem localizados próximos aos
valores mínimos e máximos aceitáveis (PYLE, 1999).
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2.3.5 Qualidade de dados
Um dado tem qualidade se satisfaz os requerimentos de uma determinada
aplicação, em outras palavras, a qualidade dos dados depende muito do que se
pretende fazer com os dados. De acordo com Olson (2003) o dado precisa ser
conforme,

relevante,

completo,

inteligível

e

confiável

para

satisfazer

os

requerimentos de uso. Segue abaixo um exemplo de cada um dos aspectos da
qualidade de dados:
− Conforme: O mesmo conjunto de dados pode ser considerado de qualidade para
uma determinada aplicação e de baixa qualidade para outra. Exemplo: Os
cadastros de moradores de certa região contem os atributos telefone, endereço
e e-mail. Comparados com os dados reais, este cadastro possui 85% de dados
corretos. Este cadastro pode ser considerado de qualidade para anunciar um
novo produto/serviço via mala direta, mas é de baixa qualidade para alertar os
moradores no caso de um desastre natural iminente.
− Disponível: O dado precisa estar disponível quando necessário. Exemplo: As
informações de fechamento contábil de muitas empresas só são concluídas e
divulgadas 30 dias após o término do mês. Com isso, não é possível tomar uma
ação corretiva rápida devido à indisponibilidade dos dados no momento
adequado.
− Relevante: Embora completo para uma determinada função, o banco de dados
não possui uma informação necessária para resolver um problema específico.
Exemplo: Um banco de dados de estoque possui os atributos código do material,
quantidade em estoque e localização física, porém não possui o lote de
fabricação do fornecedor. Isso impede a localização do material no caso de um
problema de fabricação reportado pelo fornecedor.
− Completo: Algumas vezes a informação existe e está disponível, mas não é
armazenada no banco de dados de forma completa. Exemplo: Um banco de
dados de máquinas de produção possui informações técnicas sobre cada
equipamento e registros das manutenções realizadas. No entanto, é sabido que
nem sempre a informação sobre as manutenções é digitada pelos funcionários
responsáveis. Embora este banco de dados seja adequado para se realizar um
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levantamento dos equipamentos existentes, ele não é adequado para realizar
com precisão as manutenções periódicas nos equipamentos.
− Inteligível: Algumas vezes a informação é armazenada no banco de dados de
maneira codificada permitindo diferentes interpretações. Exemplo: Um banco de
dados possui ordens de vendas e ordens de devolução. A diferença entre um
tipo de ordem e outro é feita pelo atributo tipo da ordem. Para a contabilidade da
empresa este banco de dados funciona perfeitamente, porém para alguém que
tenta analisar os dados e descobrir tendências de vendas pode ser induzido ao
erro se não conhecer como o banco de dados foi projetado.
− Confiável: Erros humanos ou falhas de software podem gerar dados errados em
um banco de dados tornando-o inutilizável por falta de confiabilidade no seu
conteúdo. Exemplo: Foram descobertos erros em um banco de dados de
compras cujos pedidos eram gerados automaticamente com base na média de
comprada nos últimos meses. Várias compras foram feitas muita acima da
necessidade devido a esta falha. Mas tarde foi identificado que um erro de
software tinha causado o problema. Embora nem todos os pedidos tenha sido
gerados de forma errada, todo o banco de dados foi considerado de baixa
confiabilidade.
2.4

Dados de alta dimensionalidade
Dados representados geometricamente em vetores de alta dimensionalidade1

podem ser encontrados em diferentes aplicações. Imagens e vídeos são
frequentemente representados pela atribuição de uma dimensão para cada pixel (e
tempo). Arquivos de texto podem ser representados por um vetor no espaço onde
cada palavra em um dicionário incorre em uma dimensão (AILON e CHAZELLE,
2010).
Um exemplo mais comum é o registro de um funcionário em uma tabela de
banco de dados que possua os atributos nome, endereço, sexo e salário. Este
registro pode ser representado como pontos em um espaço de quatro dimensões
(isto é, há uma dimensão para cada atributo), embora as diferentes dimensões
possuam unidades de tipo diferente (ou seja, nome e endereço são cadeias de

1

A título de simplificação será usado doravante apenas o termo dados de alta dimensionalidade.
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caracteres, sexo é binário e salário numérico). Chen (1990) deu uma definição
formal a estas associações: ele as considerou como funções que levam um ponto de
um conjunto de entidades a um ponto de um conjunto de valores, e denominou
essas funções de atributos do conjunto de entidades. A Figura 5 (a) representa
explicitamente o conjunto de valores do atributo sexo. Isso significa que, dado um
ponto de Funcionários, por exemplo, o de José da Silva, o atributo sexo é uma
função que leva este ponto a um ponto do conjunto que contém 2 pontos, cada um
associado a um dos valores M ou F, como na Figura 5 (b).

Figura 5 – (a) Atributos da entidade Funcionários – (b) Funções de atributo da entidade
Funcionários (SETZER, 1987)
2.4.1

Redução da dimensionalidade de dados
Uma importante tarefa da fase de preparação de dados para MD é a redução

da dimensionalidade. A dimensão de um registro de dados é dada pelo número de
atributos que as amostras desse conjunto possuem.
O número de combinações de r atributos tomados n a n é dado por:
Equação 2
Assim, para verificar todas as combinações de atributos é usada a seguinte
fórmula:
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Equação 3
Onde i é o número de atributos considerados.
Portanto, a exploração exaustiva de todas as combinações de atributos pode
ser inviável. Por exemplo, para um conjunto de dados de 50 atributos, temos 1,13 x
1015 combinações (SANTOS, 2010). As dificuldades associadas à análise de dados
com

alta

dimensionalidade

são

às

vezes

chamadas

de

maldição

da

dimensionalidade (XU e WUNSCH, 2008) devido à explosão combinatória gerada
pelo número de possíveis estados do registro de dados (PYLE, 1999).
Métodos estatísticos podem ser usados para selecionar os atributos que mais
contribuem para o modelo e, dessa forma, reduzir a dimensionalidade do conjunto
de dados (LAINE, 2002b). O método mais simples é o coeficiente de correlação de
Pearson, que mede a semelhança linear entre pares de atributos. Por meio deste
método é possível selecionar um atributo que descreva um problema e encontrar
outros atributos que se comportam de forma semelhante (PEARSON, 2012). Um
método relacionado é de regressão linear. Ele pode ser usada para retornar um
grupo de atributos que, em conjunto, pode explicar o comportamento de um
determinado atributo. Também a Análise de Componentes Principais (PCA: Principal
Component Analysis) pode ser usada para redução da dimensionalidade de dados
(LAINE, 2002a; AILON e CHAZELLE, 2010). A PCA é a técnica que revela
relacionamentos entre os atributos em um conjunto de dados pela identificação e
qualificação de um grupo de componentes principais. Estes componentes principais
são compostos de combinações específicas dos atributos de entrada que se
relacionam com um atributo de saída (ou atributo alvo). Cada componente principal
aponta para um número decrescente de variações dos dados de entrada.
Consequentemente, a estrutura fundamental dos dados de entrada é descrita pelos
primeiros componentes calculados. Após a aplicação desta técnica, os atributos
originais são substituídos pelos primeiros componentes principais. Esta abordagem
de análise de relacionamentos entre os atributos não relaciona os atributos de
entrada com nenhum atributo alvo. Assim, a PCA pode esconder diferenças de
classes em relação ao atributo alvo. Portanto, o sucesso no emprego da PCA para
redução do número de atributos como tarefa anterior a aplicação de um algoritmo de
mineração de dados pode variar (NISBET, ELDER et al., 2009). De acordo com Pyle
(1999) e Laine (2002a), a PCA não alcança bons resultados quando os atributos do
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conjunto de dados possuem relacionamentos não lineares. No entanto, segundo
Nisbet at al. (2009) a PCA pode ser usada como uma ferramenta de apoio para que
sejam levantados os atributos que mais contribuem para a variabilidade dos dados.
Neste contexto, o SOM é citado pela literatura de MD como uma importante
técnica para projetar dados de alta dimensionalidade em espaços de baixa
dimensão (ZUCHINI, 2003; 2008; PÖLZLBAUER, 2008). Ritter (2003) mostrou que o
SOM representa uma generalização não linear da Análise de Componentes
Principais (PCA: Principal Component Analysis). Esta técnica será brevemente
descrita no tópico 2.5.
2.5

Mapas Auto-organizáveis
O Mapa Auto-organizável (SOM: Self-Organizing Map) é uma técnica de

agrupamento e visualização de dados criada pelo pesquisador Finlandês Teuvo
Kohonen (KOHONEN, 1982; 1989; 2001).
O objetivo do SOM é converter um sinal de entrada de alta dimensionalidade
em um mapa discreto de baixa-dimensionalidade. Devido a isso, o SOM é
apropriado para a análise de agrupamentos, onde são procurados padrões
subjacentes escondidos entre registros e atributos.
O SOM é uma rede neural artificial que usa aprendizado competitivo e nãosupervisionado para projetar dados de um vetor de entrada contido em ℜD em um
conjunto finito de neurônios dispostos em um vetor geralmente unidimensional ou
bidimensional. Dessa forma, o SOM realiza uma projeção não linear de um espaço
de entrada em ℜD para um espaço de saída em ℜP, executando assim uma redução
da dimensionalidade dos dados quando P < D (ZUCHINI, 2003). Segundo Haykin
(2001), o SOM pertence à classe dos algoritmos de codificação vetorial. O modelo
produz um mapeamento topológico que localiza otimamente um número fixo de
vetores em um espaço de entrada de dimensionalidade mais elevada, e desse modo
facilita a compressão de dados.
O SOM consiste de componentes chamados de neurônios ou nós. Associado
a cada neurônio, existe um vetor de peso da mesma dimensão dos vetores de
entrada. O arranjo usual de neurônios é um espaço bidimensional (P = 2) em uma
grade retangular ou hexagonal (Figura 6).
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Figura 6 - Diferentes arranjos de neurônios para o SOM: Em (a) arranjo retangular e em (b)
um arranjo com vizinhança hexagonal.

A topologia da rede é de camada simples e cada neurônio tem conexões com
todos os elementos do vetor de entrada (Figura 7). Os pesos iniciais das sinapses
são definidos aleatoriamente para não formatar o mapa com uma tendência inicial de
se organizar.

Figura 7 - Cada neurônio mi é representado por um vetor de pesos sinápticos mi = [mi1,
...,miD]T ∈ ℜD e todos os neurônios são conectados aos dados de entrada.

No aprendizado competitivo os neurônios de saída competem entre si para
definir quem será o neurônio vencedor. A rede utiliza a regra o vencedor leva tudo
(WTA: Winner-Takes-All) para reajustar os pesos e assim ensinar um novo conceito
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à rede. O neurônio que vence a competição é chamado de BMU (Best Matching
Unit) e é o único neurônio ativado por uma entrada em particular.
2.5.1 Algoritmo SOM básico
Seja o conjunto de entrada V = {v1, ..., vN}, V ⊆ ℜ2, de vetores vn = [vn1..., vnD]T
∈ ℜ2, n = 1, ..., N, onde cada vetor vn representa um dado (um ponto) no espaço Ddimensional, através de seus D atributos. O SOM é definido por um conjunto de
neurônios i, i = 1, ..., Q, dispostos em um arranjo que define a vizinhança de cada
neurônio, como pode ser visto na Figura 8 para um espaço no ℜ2.
É apresentado à rede um vetor de entrada vn ∈ V tomado aleatoriamente (n ∈
{1,...,N}). Como todos os neurônios do arranjo recebem a mesma entrada vn, calculase a distância do vetor de pesos mi de cada neurônio i ao vetor vn de acordo com
uma métrica, que no caso da distância euclidiana é dada por:
"
#

!

#$

%

Equação 4

Calculadas todas as distâncias, é eleito um neurônio BMU de índice c na
forma:
&

'() * +, -

.

Equação 5

Em seguida o neurônio BMU e seus vizinhos são adaptados de acordo com a
seguinte equação.
/ 0 2 / 3 45 / 3 6

/01

/

/ 7

Equação 6

Onde t = 0,1,2,... é um número inteiro representando a coordenada discreta
de tempo e (t) é a taxa de aprendizado.
O grau de adaptação do neurônio BMU e seus vizinhos depende da função de
vizinhança hci e a taxa de aprendizado (t).
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Equação 7

Onde rc (neurônio BMU) e ri (i-ésimo vizinho do neurônio BMU) são posições
dos neurônios dentro do arranjo e

define o raio da vizinhança.

“Observa-se que o neurônio que venceu a competição arrasta seus
vizinhos na direção do objeto apresentado numa proporção que
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depende da gaussiana hci, isto é, os neurônios vizinhos tendem a se
aproximar. Dessa forma, ao longo do aprendizado, estímulos
semelhantes a vn serão percebidos por neurônios próximos entre si, o
que acaba por promover a ordenação topológica da rede em relação
aos dados no espaço original.” (ZUCHINI, 2003)
A Figura 8 mostra hci e sua influência na taxa de aprendizado dos neurônios
da vizinhança do neurônio BMU.

Figura 8 - Atualizando o vetor BMU e seus vizinhos na direção do vetor de entrada (ponto
X). As linhas sólidas e pontilhadas correspondem respectivamente às posições antes e
depois da atualização

2.5.2 Análise e visualização de dados usando o SOM
Durante a fase de treinamento do mapa SOM (descrita na seção 2.5.1), os
valores das distâncias médias entre um neurônio e seus vizinhos mais próximos são
armazenados em um vetor denominado matriz de distâncias unificadas (matriz-U),
de forma que, para cada unidade do vetor de pesos mi, existem 6 distâncias na
matriz-U (arranjo hexagonal) ou 4 a 8 distâncias (arranjo retangular) (Figura 9). Esta
matriz bidimensional pode ser representada por tons em uma escala de cinza ou
cores de acordo com o valor da distância registrada entre um neurônio e outro do
mapa SOM. Desta forma, é possível visualizar regiões de proximidade, que
representam agrupamentos, e regiões com maior distância entre os neurônios, que
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representam fronteiras entre estes agrupamentos (ULTSCH e SIEMON, 1990;
KOHONEN, 2001; ZUCHINI, 2003).

Figura 9 – Matriz-U em um arranjo retangular (A) e hexagonal (B)

A analogia a seguir explica como interpretar um mapa SOM (adaptado de
Viscovery (2010)).
“É tomado o exemplo de mil pessoas em um campo de futebol que
possuam os seguintes atributos: idade, estado civil e renda. Em
seguida, é solicitado que estas pessoas se aproximem uma das outras
de forma a ficarem mais próximas de pessoas com as mesmas
características, de acordo com os atributos definidos. Após algum
tempo, todos no campo estarão cercados por pessoas as quais
compartilham atributos (características) similares. Esta configuração é
um exemplo de uma representação em duas dimensões de dados
multidimensionais.
Agora olhando este aglomerado de pessoas do alto, é solicitado que
elas levantem uma bandeira colorida de acordo com sua idade (azul
para idades entre 18 e 25, verde para idades entre 26 e 35, amarelo
para idades entre 36 e 45, laranja para idades 46 e 55 e vermelho para
idades acima de 55). O padrão de cores que será visto corresponderá
à distribuição do atributo “idade” no campo de futebol. Em seguida,
pedimos que as pessoas permanecessem em seus lugares e
levantassem a bandeira de acordo com a sua renda e também
fizessem da mesma forma para os outros atributos. Para cada atributo,
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é tirada uma foto da distribuição de cores pelo campo. Este padrão de
cores corresponde aos códigos de cores visualizados nos mapas SOM.
Finalmente, podemos colocar todas as fotos (mapas SOM) lado a lado
e verificar os relacionamentos entre os atributos (Figura 10). Por
exemplo, será possível ver agrupamentos de pessoas jovens
(azul/verde) e também agrupamentos de pessoas mais velhas
(laranja/vermelho). Também será possível detectar alguma correlação
entre agrupamentos de idade e de renda: por exemplo, pessoas de 36
a 45 anos possuem maior renda (Figura 11). Continuando dessa forma,
é possível descobrir outros relacionamentos entre os atributos”.

Figura 10 – Mapas SOM gerados pela ferramenta Viscovery. Cada mapa representa uma
dimensão do vetor de entrada.
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Figura 11 – Visualização e análise de mapas SOM gerados pela ferramenta Viscovery (a) e
pela ferramenta Matlab SOM Toolbox (b). De acordo com a escala de cores, a área
vermelha do mapa representa a região com maior concentração de pessoas com um
determinado valor de atributo.
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2.5.2.1 Tratamento de valores faltantes e anômalos (outliers)
A ausência de valores no vetor de dados entrada é um problema que ocorre
frequentemente na aplicação de métodos estatísticos. Diversas abordagens (simples
e complexas) já foram propostas para lidar com este problema que afeta da mesma
forma os métodos de agrupamento e de projeção (KASKI, 1997). No caso do SOM,
o problema de falta de dados pode ser tratado da seguinte forma: Quando se
escolhe o neurônio vencedor pela Equação 5 (seção 2.5.1), o vetor de entrada vn é
comparado com os vetores de pesos mi usando-se apenas os componentes de vn
que estão disponíveis. É importante notar que neste caso nenhum dos componentes
do vetor de pesos mi

está ausente. Se apenas uma pequena proporção dos

componentes do vetor de entrada está ausente, o resultado da comparação ainda
pode ser considerado estatisticamente correto. Quanto à adaptação dos vetores de
pesos (Equação 6), apenas os componentes que estão disponíveis no vn

são

modificados (KASKI, 1997).
Tem sido demonstrado que os melhores resultados podem ser obtidos com o
método descrito acima (KASKI, 1997). No entanto, para registros de dados a partir
do qual a maioria dos valores está ausente, não é possível garantir que o neurônio
vencedor escolhido seja correto. Assim, pode-se definir como regra o descarte de
registros de dados ou atributos (dimensões do vetor de entrada) com muitos valores
faltando (por exemplo, superior a 90%) (ZUCHINI, 2003).
Um valor anômalo ou outlier é um valor de atributo que está afastado do
restante do conjunto de dados. Este valor pode ser o resultado de um erro de
medição ou de digitação. Em tais casos, é desejável que estes valores não
enviesem o resultado da análise. Em um mapa SOM os valores anômalos são
mapeados em regiões esparsas, não causando interferência no restante dos dados
e afetando apenas um neurônio e seus vizinhos. Além disso, os valores anômalos
podem ser facilmente visualizados, pois a região do mapa é pouco povoada perto
dos registros anômalos. É também possível que os valores anômalos não sejam um
erro, mas sim valores realmente diferentes do restante do conjunto de dados. Em
qualquer caso, o mapa SOM pode ser usado tanto para descartar os registros que
contem valores anômalos, quanto para destinar uma atenção especial a estes
dados.
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2.5.3 Parametrização de mapas SOM e suas heurísticas
Os parâmetros que regulam os mapas SOM podem ser agrupados
basicamente em dois conjuntos: aqueles que definem a estrutura do mapa (suas
dimensões, vizinhança e formato do arranjo, raio e tipo de função de vizinhança hci)
e aqueles que controlam o treinamento da rede (se incremental, com a respectiva
taxa de aprendizado
vizinhança

(t); em lote, com a função de decrescimento do raio de

(t); número de épocas de treinamento). Podem também ser

considerados como parâmetros adicionais o treinamento em duas fases e a
normalização dos dados de entrada, pois se tratarem de atividades comuns da
mineração de dados (ZUCHINI, 2003).
As heurísticas são baseadas no comportamento do mapa e em médias
estatísticas de critérios de qualidade (KOHONEN, 2001). Considerando sempre a
finalidade de mineração de dados, pode-se resumidamente colocar as seguintes
heurísticas para a obtenção de mapas razoavelmente bem ajustados:
–

Utilizar algum método prévio de visualização capaz de revelar a estrutura global
dos dados e que permita, assim, definir as dimensões do arranjo no sentido
privilegiar tal distribuição. Kohonen at al. (1997) sugere o uso da projeção de
Sammon para esse fim e que as dimensões do mapa (proporção entre largura e
altura para arranjos planos) devem seguir aproximadamente esta tendência.

–

O cálculo para o número de neurônios presentes no mapa possui mais de uma
heurística. Caso a quantidade de vetores representando os dados de entrada
seja pequena (menor que 1000), pode-se fazer o número de neurônios igual ao
dos dados (ZUCHINI, 2003). O Matlab SOM Toolbox (VESANTO, HIMBERG et
al., 1999) propõe Q = 5AB como uma estimativa razoável para o número de
neurônios, onde N é a número de registros (amostras) do vetor de entrada. Já o
Viscovery (2010) sugere que o número de neurônios seja o mesmo que os
números de vetores dividido por 10, desta forma, em média, 10 vetores irão
atingir cada neurônio. Na maioria dos casos práticos, no entanto, não é usado
menos de 500 e não mais de 5000 neurônios em um mapa. É possível criar
mapas com mais neurônios do que vetores de entrada. Neste caso, haverá
neurônios vazios, mas isso não afetará o formato do mapa.
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–

Utilizar o arranjo com vizinhança hexagonal, o qual propicia melhor qualidade
para inspeção visual de agrupamentos por meio da matriz-U (KOHONEN, KASKI
et al., 1997).

–

Utilizar uma função de vizinhança hci baseada em uma gaussiana, pois esta
tende a evidenciar melhor os agrupamentos na matriz-U (KOHONEN, KASKI et
al., 1997).

–

Utilizar inicialização linear para o arranjo, procurando prevenir torções
indesejáveis no arranjo ao longo do treinamento (KOHONEN, KASKI et al.,
1997).

–

Utilizar duas fases de treinamento, mesmo se houver inicialização linear do
arranjo (ZUCHINI, 2003). Prefere-se o algoritmo em lote ao incremental, onde a
taxa de aprendizado

(t) é fixa e vale 0,5 na fase inicial e 0,05 na fase de

convergência. O processamento em lote traz vantagens em relação ao método
básico por ser menos sensível à taxa de aprendizado e a ordem em que os
dados são apresentados (KOHONEN, 2001; ZUCHINI, 2003).
–

O raio da função hci é calculado conforme a fase do treinamento: na fase inicial o
raio varia de

DC (onde md é a maior dimensão do arranjo plano, largura ou

altura) e termina em max(1,
começa e
–

DC). Na fase final de convergência, o raio inicial

DC e termina em 1 (Vesanto et al. 2000).

O número de épocas de treinamento é estimado em 10
E

E

F

para a fase inicial e

40 F para a fase de convergência (Vesando et al. 2000), onde Q é a quantidade
de neurônios do arranjo e N é a quantidade de dados de entrada disponíveis
para treinamento.
–

Para reduzir o tempo de processamento, é preciso realizar experimentos com
diferentes parâmetros de treinamento usando somente uma parte do total de
registros (subset), pois o tempo de processamento é diretamente proporcional ao
número de registros analisados. A totalidade dos dados poderá ser usada
quando for encontrada uma boa parametrização.
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2.5.4 Medidas de qualidade de Mapas SOM
Diversas medidas de qualidade desenvolvidas tentam avaliar se um dado mapa
SOM fornece uma boa solução para uma projeção vetorial ou um problema de
quantização (PÖLZLBAUER, 2004). Duas das propriedades que a maioria das
medidas tentam avaliar são a Projeção Vetorial (Vector Projection), a qual algumas
vezes é citada como Preservação Topológica (Topology Preservation), e a
Quantização Vetorial (Vector Quantization). Tecnicamente, há um conflito entre
estas duas medidas, pois o aumento da qualidade da projeção implica na diminuição
das propriedades da projeção. Invariavelmente há uma perda de informação no
processo de projeção, quando uma grande redução de dimensionalidade é realizada
(ZUCHINI, 2003). Geralmente, a proximidade dos espaços de entrada e saída são
comparados,

frequentemente

confiando

na

ordem

de

classificação

e

na

determinação do vizinho mais próximo.
Os métodos podem ser também classificados pela sua aplicação. Algumas das
medidas podem ser usadas para selecionar um hiper-parâmetro. Por exemplo, o
Produto Topográfico (Topographic Product) pode ser aplicado para aperfeiçoar o
tamanho do mapa. No entanto, a maioria das medidas de qualidade não possui esta
propriedade como, por exemplo, o Erro de Quantização (Quantization Error) que
decresce monotonicamente conforme cresce o tamanho do mapa. Outras medidas
podem ser usadas para comparar series de mapas que foram treinados com o
mesmo conjunto de dados como, por exemplo, o Erro de Quantização e o Erro de
Distorção (SOM Distortion ou Dirtortion Measure). Outro tipo de categorização pode
ser feito entre métodos aplicáveis somente a mapas SOM ou métodos que podem
comparar resultados com outros algoritmos. Por exemplo, o Erro Topográfico
(Topographic Error) e a Confiabilidade (Trustworthiness) medem a qualidade da
projeção, mas somente a última pode ser usada para determinar a qualidade de
outro mapeamento topográfico como, por exemplo, a projeção não-linear de
Sammon.
A qualidade de um mapa é determinada mais pela adequação a sua aplicação
do que pelos indicadores de desempenho. O objetivo não é aproximar os dados
mais perfeitamente de modo que cada valor anômalo (outlier) ou ruído seja
modelado no mapa, mas sim de ter uma representação suave e média dos dados
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que lhe dá uma visão sobre as dependências entre os atributos e leva a novas
descobertas (VISCOVERY, 2010).
Cabe ressaltar que a comparação destas medidas para mapas diferentes só
faz sentido se os mapas foram treinados a partir do mesmo conjunto de dados e
aproximadamente com o mesmo conjunto de atributos (ZUCHINI, 2003).
2.5.5 Erro de quantização
O erro de quantização (Quantization Error – QE) é uma medida de quão bem
os vetores do conjunto de dados de origem atingem um neurônio específico. Ele é
calculado pela média do quadrado da distância de todos os registros de dados
associados a um neurônio. A média dos erros de quantização de todos os neurônios
produz o erro de quantização do mapa (ZUCHINI, 2003). O índice QE é dado pela
equação:
GH

F

F

5

Equação 8

Onde vn corresponde ao vetor de dados de entrada e mc é o vetor de pesos
do neurônio BMU.
O erro de quantização é necessariamente zero em neurônios que não
encontraram nenhum registro de dados, ou seja, onde a frequência é zero. Em um
mapa bem treinado, os erros de quantização são muito pequenos e distribuídos
uniformemente sobre o mapa.
2.5.6 Erro de Topográfico
O Erro topográfico (Topografic Error – TE) que quantifica a capacidade do
mapa em representar a topologia dos dados de entrada indicando uma local
descontinuidade no mapeamento (KIVILUOTO, 1996; ZUCHINI, 2003).
Dada uma amostra do vetor x∈M, denota-se o seu vetor de peso mais
próximo como wi e a segundo mais próximo como wj. Então, alguns dos pontos em
M entre x e wj são mapeados para wi, enquanto o resto é mapeado para wj. Se os
correspondentes neurônios ni e nj são adjacentes, o mapeamento é localmente
contínuo; se eles não são adjacentes, há uma descontinuidade local, ou um erro
local topográfico. O TE para o mapeamento todo é então obtido somando-se o
número de erros topográficos locais para todos os vetores amostra e normalizando.
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IH

F
K

F

J

Equação 9

K

Sendo u(vk)=1 caso ni e nj não sejam adjacentes e 0 ao contrário.
Definido desta maneira, TE dá uma idéia de que parte das vizinhanças locais
são mapeadas corretamente. O TE não descreve tipos de mapeamentos incorretos:
dados dois pontos muito próximos no espaço de entrada, não há diferença entre
mapeá-los separadamente ou em cantos opostos da rede. Este problema se
justifica, pois de outra forma, seria difícil saber se um alto valor TE indicaria uma
vizinhança tomada de erros topográficos de curto alcance, ou se há uma grande
descontinuidade abrangendo o mapa inteiro (KIVILUOTO, 1996).
2.5.7 Erro de Distorção
Já foi mostrado que o SOM não minimiza uma função de energia de forma
geral (PÖLZLBAUER, 2004). No entanto, se a vizinhança do raio do núcleo é uma
constante σ, então existe uma função de custo a qual é chamada de Erro de
Distorção (ED) e é dada pela expressão (PÖLZLBAUER, 2008):
HL

F

S
#
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P
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#R

%

Equação 10

Esta função pode ser usada para calcular um valor erro para todo o mapa. Uma
das maiores vantagens é que este erro pode ser decomposto de várias maneiras:
- Por unidade, de tal forma que o erro pode ser localizado na grade do mapa;
- Por componente (dimensão ou atributo);
- De acordo com Pölzlbauer (2004), o Erro de Distorção pode ser decomposto
em Erro de Quantização, Viés de Vizinhança (Neighborhood Bias) ou Variação de
Vizinhança (Neighborhood Variance).
Para o cálculo do Erro de Distorção, o conjunto de dados original é requerido
em vez do mapa SOM treinado. Valores faltantes no conjunto de dados são
permitidos. Uma vez que o Erro de Distorção é a função de custo do algoritmo SOM,
esta medida pode ser usada para comparar mapas gerados a partir do mesmo
conjunto de dados.
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3

MATERIAIS E MÉTODOS
Este capítulo descreve os materiais e métodos utilizados neste trabalho para

busca de conhecimento em uma base dados de uma indústria de semicondutores,
descrito detalhadamente no capítulo 4.
3.1

Definição dos objetivos do processo DCBD
O primeiro passo consiste em entender o domínio da aplicação e definir os

objetivos do processo de DCBD a ser construído. Em seguida são analisadas as
bases de dados dos sistemas de Produção, de Gestão (ERP) e de Assistência
Técnica com o objetivo de levantar suas principais características, obter
conhecimento sobre o seu funcionamento e tipos de informação armazenada.
3.2

Processo de DCBD instanciado
A Figura 12 apresenta processo de DCBD que é utilizado para executar os

experimentos deste trabalho. Este processo é uma instância do meta-processo
genérico descrito na seção 2.1.

Figura 12 - Processo para execução dos experimentos de DCBD.
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Este processo possui os seguintes sub-processos:
1) Seleção e pré-processamento: Este sub-processo acessa as bases de
dados de diferentes sistemas (dados alvo) e gera a data mining view (dados
pré-processados), isto é, um vetor bidimensional em forma de tabela de
banco de dados contendo os atributos selecionados. Este sub-processo
também possibilita a extração de registros pela data de fabricação. Para isso,
é informado o período de fabricação (início e fim) para extração dos registros.
2) Limpeza e transformação dos dados: A partir da data mining view gerada
no sub-processo anterior, são executadas as tarefas de limpeza e
transformação descritas a seguir:
–

Limpeza: Analisar a qualidade dos dados e, se necessário, descartar
atributos e registros caso não atendam os requisitos mínimos (exemplo:
atributos com 90% dos valores preenchidos) ou não sejam relevantes
para a análise. Para determinar o número de diferentes valores de cada
atributo, valores máximos e mínimos, média e valores faltantes é usada a
funcionalidade pivot de uma ferramenta OLAP (On-line Analytical
Processing) descrita na seção 3.4. Após a primeira fase de limpeza, é
realizada uma avaliação do vetor de entrada utilizando-se para isso o
coeficiente de correlação e a análise de componentes principais (PCA). O
objetivo é avaliar a influência de cada atributo na dimensão do vetor de
entrada e orientar o descarte ou a priorização de atributos durante a
execução dos algoritmos de MD;

–

Transformação: Criar novos campos pela transformação de atributos já
existentes e modificar a representação dos dados para que possam ser
processados pelas ferramentas de MD. Isso inclui normalizar dados
discretos e numéricos e a geração dos arquivos nos formatos requeridos
pelas ferramenta SOM.

3) Mineração de dados: São usadas as ferramentas Matlab SOM Toolbox 2.0 e
Viscovery SOMine 5.2 para geração de mapas SOM. Estas ferramentas são
descritas na seção 3.3. A tabela 3 resume os recursos de software e
hardware usados para executar cada tarefa do processo de DCBD. Neste
ponto, é aplicado o algoritmo básico do mapa SOM e duas de suas variantes:
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o processamento em lote, usado pelo Matlab, e o método Ward, usado pela
ferramenta Viscovery. São selecionadas técnicas heurísticas já desenvolvidas
para ajustar os parâmetros que regulam o comportamento de mapas SOM
(ZUCHINI, 2003; BOSCARIOLI, 2008). Também são estudadas as principais
medidas de qualidade de mapas SOM. Estas medidas são usadas tanto para
avaliar os mapas gerados durante os experimentos como para regular os
parâmetros da rede (PÖLZLBAUER, 2004; MAYER, NEUMAYER et al.,
2009). Neste trabalho são usadas as seguintes medidas para avaliar os
mapas gerados: Erro de Quantização, Erro Topográfico e Erro de Distorção.
Os testes são planejados com o objetivo de validar o funcionamento do script
de conversão de dados e o gerador de mapas SOM. Os geradores SOM são
testados primeiramente com bases de dados públicas cujo resultado do
mapeamento já é conhecido (ASUNCION e NEWMAN, 2007).
4) Interpretação e avaliação dos resultados: Por fim, é realizada uma análise
geral dos resultados obtidos durante a execução do processo de DCBD.
Cabe ressaltar que este processo é executado diversas vezes com diferentes
parâmetros e quantidade de registros para que seja observado o efeito dessas
configurações sobre os agrupamentos e as métricas de qualidade dos mapas SOM.
Neste momento poderão ser encontrados agrupamentos, padrões ou anomalias nos
dados analisados. Também poderão ser validadas e aperfeiçoadas as técnicas
heurísticas usadas para a escolha dos parâmetros da rede.
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Tabela 3 - Recursos de software e hardware usados no desenvolvimento, teste e execução
dos experimentos.
Sub-Processo
de DCBD

Tarefa

Seleção e préprocessamento

Extração de dados de
diferentes sistemas e
geração da data mining
view

MS SQL Server 2005,
Advanced Query Tool v9,
MS Excel 2007, MSAccess 2007

Geração dos arquivos
no formato de cada
ferramenta SOM.

Sistema operacional IBM
AIX 5.3 (UNIX), ambiente
SAP ECC 6.0, linguagem
de programação ABAP

Ferramenta OLAP

Ambiente SAP NetWeaver
BI 7.0

Limpeza e
transformação

Geração PCA e
Correlação

Mineração de
Dados

Geração dos Mapas
SOM

Software

Hardware
Processador Intel Core 2
Duo de 2.1 GHz, 4
GBytes de memória
RAM, 300 GBytes de
disco rígido
IBM Power 570, 9
processadores, 70
Gbytes RAM

Sistema operacional MS
Windows 7, ferramentas

Processador Intel Core i7

Viscovery SOMine 5.2 e

de 2.8 GHz, 12 GBytes

Matlab Version R2011a

de memória RAM, 500

64-bit com bibliotecas

GBytes de disco rígido

SOM Toolbox e SOMVIS

3.3

Ferramentas de Mineração de dados baseadas em SOM
Neste trabalho são usadas 2 ferramentas de software para realização dos

experimentos de geração de mapas SOM: o Matlab SOM Toolbox (VESANTO,
HIMBERG et al., 1999), complementado pela biblioteca SOMVIS (RAUBER, 2009) e
o Viscovery SOMine (VISCOVERY, 2010).
Estas ferramentas foram escolhidas por fazerem parte de um grupo de
ferramentas comerciais e de código livre mais usadas para geração de mapas SOM
(MOEHRMANN, BURKOVSKI et al., 2011) e por possuírem as funcionalidades de
pré-processamento, geração e visualização de mapas SOM em diversas topologias.
Nos próximos tópicos são apresentadas funcionalidades de cada ferramenta,
bem como os seus algoritmos principais. A tabela 4 compara as características de
cada ferramenta.
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Tabela 4 - Tabela comparativa entre as ferramentas Viscovery e Matlab.
Matlab

Item de
comparação
Finalidade

Algoritmo

Medidas de
qualidade SOM

Pré-processamento
de dados

Parâmetros de
geração de Mapas

–

Uso acadêmico

–

Uso profissional

–

Código aberto

–

Ferramenta proprietária

–

Em lote (batch)

–

Sequencial e
SOM_PAK

–

SOM Ward

–

Erro de Quantização

–

Erro de Distorção

–

Erro Topográfico

–

Erro de quantização

–

Outras medidas podem
ser programadas

–

Erro de Distorção normalizado

–

Normalização e limpeza

–

–

Normalização de dados –
numéricos
–

Histogramas

–
Algoritmo de
treinamento, tamanho e
–
topologia do mapa

Algoritmo de treinamento, tamanho
e topologia do mapa

–

Gera mapas estáticos

–

Relatórios podem ser
desenvolvidos usando
a linguagem de
programação do
Matlab.

Análise dos Mapas

Características
especiais

Viscovery SOMine

SOM Toolbox + SOMVIS

–

Não possui

Estatística (PCA, correlação de
1
Pearson)

Número de épocas de treinamento
(Training Schedulle)

–

Rótulos em Agrupamentos

–

Visualização dos dados de
agrupamentos

–

Permite a seleção de
agrupamentos e análise dos
vetores que atingiram cada
agrupamento e/ou segmentação

–

Priorização de atributos

–

Ajuste da tensão do mapa

3.3.1.1 Matlab SOM Toolbox e SOMVIS
As bibliotecas de funções Matlab SOM Toolbox (VESANTO, HIMBERG et al.,
1999; 2000; DEMUTH, BEALE et al., 2009) e SOMVIS (RAUBER, 2009) são
implementações de código aberto destinadas ao uso acadêmico. A SOM Toolbox
pode ser usada para pré-processamento de dados, treinamento de redes e
visualização de mapas SOM. O SOMVIS é um conjunto de funções que

1

No Viscovery o Erro de Distorção é normalizado com relação à tensão atual do mapa.

53

complementa o SOM Toolbox acrescentando funcionalidades de visualização e
cálculo de medidas de qualidade.
Neste trabalho, os experimentos com o Matlab usarão o algoritmo em lote por
ser mais eficiente (ZUCHINI, 2003). O algoritmo SOM em lote é uma variante do
algoritmo SOM básico, sendo também iterativo, porém, em vez de usar um vetor por
vez, este apresenta o conjunto de dados completo para o mapa antes que qualquer
ajuste seja feito. Em cada passo do treinamento, o conjunto de dados é dividido de
acordo com as regiões de Voronoi do mapa de pesos, isto é, cada vetor de dados
pertence a uma unidade do mapa o qual ele está mais próximo. Após isso, o novo
vetor de pesos é calculado da seguinte forma:
/01

T < ? PU
UV T < ?

UV

Onde &

WXY Z[K \R9#

Equação 11
K R]

é o índice do BMU da amostra xj. O novo

vetor de pesos é ajustado pela média dos valores das amostras, onde o peso de
cada amostra é a função de vizinhança hic(t) no seu BMU c. Como no algoritmo
seqüencial, valores faltantes são ignorados no cálculo da média de pesos
(VESANTO, HIMBERG et al., 2000).
3.3.1.2 Viscovery SOMine
O Viscovery SOMine (VISCOVERY, 2010) é uma ferramenta de software
comercial para geração de mapas SOM desenvolvida pela empresa Viscovery
Software GmbH (Viena/Áustria). O Viscovery possui funcionalidades de préprocessamento, análise de agrupamento visual e estatística clássica, segmentação e
classificação.
O Viscovery implementa dois algoritmos que são baseados no clássico método
Ward (WARD, 1963) de agrupamento hierárquico aglomerativo: O primeiro método é
basicamente o método Ward sem nenhuma modificação, já o segundo modifica-o de
maneira que as vizinhanças topológicas que são definidas pelo SOM influenciam as
fusões de agrupamentos. Os dois métodos usam os nós como pontos de dados em
vez dos dados originais (usados durante o treinamento do mapa). Este método se
diferencia dos outros porque usa uma abordagem de análise da variância para
avaliar as distâncias entre os agrupamentos. Resumidamente, este método procura
minimizar a soma dos quadrados entre dois (hipotéticos) agrupamentos que possam
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ser formados em cada passo do algoritmo. Isto equivale a buscar o mínimo desvio
padrão entre os dados de cada grupo (DUTRA, SPERANDIO et al., 2003). Em geral,
este método é bastante eficiente, sendo aplicável a grandes volumes de dados
(SHANMUGANATHAN, 2004; VISCOVERY, 2010), no entanto, tende a criar
agrupamentos pequenos (HILL e LEWICKI, 2007).
3.3.1.2.1 Priorização de atributos
A priorização de atributos é uma funcionalidade da ferramenta Viscovery que
permite atribuir pesos aos atributos com o objetivo de influenciar a ordem do mapa.
Quanto maior a prioridade de um atributo, maior a sua influencia no mapa e mais os
valores deste atributo aparecerão ordenados no mapa.
No algoritmo SOM, as amostras são ordenadas de acordo com a semelhança
dos valores dos atributos. Ao definir as prioridades dos atributos, é determinado
quais atributos mais influenciam o cálculo de similaridade e em que grau. É possível
escolher valores de prioridade entre 0 e 100.
Por padrão, a prioridade de todos os atributos é definida como 1, o que
significa que todos eles têm a mesma influência sobre o algoritmo SOM. Apenas os
valores relativos entre as prioridades são considerados. Por isso, não há diferença
em atribuir, por exemplo, a prioridade igual a 1 ou 10 para todos os atributos.
Um caso especial surge se a prioridade de um atributo é igual a 0. Tal atributo
se torna irrelevante para o processo de formação e ordenação do mapa, no entanto,
os seus valores podem ser visualizados no mapa e comparados com os valores de
outros atributos.
A priorização de atributos é um fator de dimensionamento P dos valores do
vetor de entrada e é dado pela seguinte equação:
P = PS * PCC * PP
Onde:
- PS = Variação ou Dimensionamento de Intervalo (cálculo interno)
- PCC = Correção Compensação (pode ser ativada/desativada)
- PP = Prioridade (definida pelo usuário)

Equação 12
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Sobre a priorização dos atributos, o mais importante não é priorizar os atributos
que mais influenciam o mapa, mas sim, influenciar o mapa pela priorização dos
atributos. Encontrar os atributos que são mais importantes é uma tarefa iterativa e
depende fortemente dos objetivos da análise. Seguem abaixo algumas heurísticas
que auxiliam na priorização de atributos (VISCOVERY, 2010):
–

Sugere-se atribuir a prioridade 1,5 para atributos muito importantes, 1,2 para
os importantes e 0,7 para os menos importantes;

–

Se existirem atributos altamente correlacionados, por exemplo, se um atributo
A fizer sentido apenas se um atributo B tenha certo valor, (exemplo: “data do
último sinistro de seguro” e “número de sinistros > 0”) então B deve ser
sempre priorizado, se o atributo A for priorizado;

–

Assinalar somente 10-15 atributos com prioridade > 0 (mais atributos são
possíveis no caso de existir atributos correlacionados);

–

Em seguida, atribuir prioridade igual a 0 para atributos cujos valores
apareçam desordenados no mapa SOM. Adicionar mais atributos nesta fase,
se necessário;

–

Após isso, as prioridades devem ser alteradas gradualmente (em intervalos
de 0.3) até que os atributos mais importantes apareçam em áreas ordenadas.
Priorizar atributos onde aparecerem características interessantes;

–

Quanto mais diferentes valores um atributo discreto tem, menor deverá ser a
sua prioridade;

–

Atributos com muitos valores faltando devem receber uma prioridade mais
baixa;

–

Outros objetivos requerem diferentes abordagens. Por exemplo, se o objetivo
é encontrar qual atributo influencia um valor alvo1, deverá ser assinalado o
valor 1 para o valor alvo na primeira iteração, diminuindo esta prioridade nas
iterações seguintes; Não devem ser usados somente atributos discretos ou
atributos binários, pois haverá muitos registros concentrados em poucos
neurônios e muitos neurônios não possuirão nenhum registro.

1

Valor o qual se pretende encontrar correlações com outros valores de atributos.
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3.4

Ferramentas OLAP
As ferramentas OLAP ou On-line Analytical Processing permitem analisar

grandes volumes de dados sob múltiplas perspectivas, servindo como um importante
apoio durante a execução dos sub-processos de seleção, pré-processamento,
limpeza e transformação (HAN e KAMBER, 2001; GIUDICI e FIGINI, 2009).
Em um modelo de dados OLAP, a informação é organizada em cubos que
armazenam valores quantitativos ou medidas. As medidas são identificadas por duas
ou mais categorias descritivas denominadas dimensões que formam a estrutura de
um cubo (Figura 13). Uma dimensão pode ser qualquer visão do negócio que faça
sentido para a análise, tais como, produto, departamento ou tempo. Este modelo de
dados multidimensional simplifica o processo de formular pesquisas ou queries
complexas, criar relatórios, efetuar análises comparativas, e visualizar subconjuntos
de maior interesse (HAN e KAMBER, 2001; OLAP, 2012).
Dentro de cada dimensão de um modelo OLAP, os dados podem ser
organizados em uma hierarquia que define diferentes níveis de detalhe. Por
exemplo, dentro da dimensão tempo, poderá haver uma hierarquia representando os
níveis anos, meses, e dias. Da mesma forma, a dimensão Fornecedor poderá ter os
níveis Dia de Produção e Operador . Assim, um usuário visualizando dados em um
modelo OLAP irá navegar para cima (drill up) ou para baixo (drill down) entre níveis
para visualizar informação com maior ou menor nível de detalhe (OLAP, 2012).

Figura 13 - Estrutura de um cubo OLAP com as dimensões Fornecedor, Dia de Produção e
Operador
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4

APLICAÇÕES
O foco deste trabalho é o processo produtivo de uma indústria de módulos de

memória para computadores (servidores, desktops e laptops). Embora os produtos
desta empresa já possuam um alto padrão de qualidade, há a necessidade de busca
de melhoria continua de seus processos. Em empresas deste tipo, a maioria dos
processos produtivos são automatizados e, como resultado, um grande volume de
dados em formato digital é gerado e armazenado. Esses dados, que são coletados
com o objetivo de monitorar e rastrear as etapas de produção, também podem
fornecer informações importantes que permitam compreender mais profundamente o
comportamento de um determinado processo produtivo.
4.1

Compreensão do domínio da aplicação
A indústria em questão possui 4 linhas de produção e fabrica aproximadamente

400.000 módulos de memória por mês.
A Ordem de Produção (OP) é a entidade lógica de agrupamento dos módulos de
memória produzidos. Cada OP produz um número variável de módulos dependendo
da demanda de cada tipo de produto.
O número de série é o principal identificador do produto e o acompanha por todo
o seu ciclo de vida. Através do número de série, o sistema de Controle de Produção
(SCP) rastreia o módulo por todas as fases do processo produtivo.
No início do processo, números de série são gerados e vinculados a cada OP e,
assim que o módulo é montado, cada unidade é identificada por uma etiqueta de
código de barras que contem este identificador.
A seguir são descritas resumidamente as etapas do processo produtivo desta
empresa (Figura 14).
1) Compra de matérias-primas: A maioria das matérias-primas é importada e o
Circuito Integrado (matéria-prima principal) pode ser tanto fabricado
internamente como comprado de outros fornecedores;
2) Produção interna ou importação do Circuito Integrado (CI);
3) Montagem do Módulo de Memória;
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4) Testes: Cada módulo de memória é testado individualmente. Neste momento
há manuseio do módulo pelo operador, o que pode danificar os componentes
eletrônicos devido à estática;
5) Embalagem, faturamento e transporte para o cliente: Caso o produto
apresente problemas de funcionamento, o fabricante deverá substituí-lo ou
devolver o valor pago ao cliente. A devolução de produtos implica em custos
operacionais e para a imagem da empresa. Além do custo direto da
substituição do produto, o fabricante tem de arcar com custos de manuseio,
frete e seguro. Também a devolução de produtos implica no rebaixamento da
nota de qualidade dada pelo cliente ao fornecedor, o que pode levar em
casos extremos, ao seu descredenciamento.

Figura 14 - Etapas do processo produtivo de módulos de memória.
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4.2

Objetivo do processo DCBD
Após reuniões com especialistas da área de produção e com a direção da

empresa, foi definido o seguinte objetivo para o processo DCBD a ser executado:
–

Analisar os dados gerados pelo processo produtivo e identificar padrões
que possam revelar informações até então desconhecidas como, por
exemplo, características dos produtos que são devolvidos pelos clientes
devido a mau funcionamento;

4.3

Seleção e pré-processamento
Nesta fase, as bases de dados dos Sistemas de Controle de Produção (SCP),

Integrado de Gestão (ERP) e de Assistência Técnica (SAT) foram analisadas
utilizando para isso a documentação dos sistemas, suporte dos especialistas e
consultas SQL às bases de dados. O objetivo foi ganhar entendimento sobre o
relacionamento entre as tabelas, volume, atributos e tipo dos dados armazenados. O
resultado deste levantamento está descrito no diagrama de classes (Figura 15) e nos
Apêndices A (descrição das tabelas) e B (dicionário de dados).

Figura 15 – Diagrama de Classes
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Tabela 5 - Detalhamento das informações contidas nas bases de dados dos sistemas SCP,
ERP e SAT
Sistema Origem

Sistema de Controle
de Produção (SCP)

Sistema Integrado de
Gestão (ERP)

Sistema de
Assistência Técnica
(SAT)

Dados disponíveis
Histórico das etapas de elaboração do
produto
Histórico de eventos / defeitos
Máquinas utilizadas em cada fase
Operadores
Lotes de fabricação
Número de série do produto
Quantidades produzidas
Resultado de testes de qualidade
Dados de fornecedores (compras)
Dados de clientes (vendas)
Dados de produção (lotes matériasprimas utilizadas em cada ordem de
fabricação)
Dados de devolução de clientes (por
mau funcionamento do produto)
Análise de falhas
Histórico de falhas

Características Técnicas
33 milhões de registros (1 ano)
SGBD: MS-SQL Server

408 mil de registros (1 ano)
SGBD: Oracle

113 mil registros (1 ano)
SGBD: MS- Access 97

Com base no levantamento realizado no passo anterior, foi desenvolvida uma
consulta SQL (Figura 16) para extrair os registros de produtos produzidos durante os
meses de Setembro e Outubro de 2011 e gerar a tabela data mining view. Este
intervalo de dados foi escolhido por possuir informações mais atualizadas sobre o
processo de produção. A tabela data mining view possui como atributo chave o
número de série, de forma que cada registro contenha informações de um produto
produzido em particular.
A seleção de atributos candidatos a fazerem parte da tabela data mining view
se fez da seguinte forma: Foi analisada a base de dados existente e, com ajuda dos
especialistas da área de produção e da área de sistemas, foram selecionados
atributos que possuíam informações que poderiam contribuir com os objetivos do
processo de DCBD descritos na seção 4.2. Note-se que esta fase é intuitiva e levou
em consideração apenas hipóteses e suposições sobre possíveis relacionamentos
entre as devoluções de clientes e eventos ocorridos durante o processo produtivo.
Por exemplo: a data de término da produção foi selecionada devido à hipótese de
existir um relacionamento entre o dia da semana em que foi produzido o produto e
problemas de qualidade.
Na fase de limpeza a seguir, cada atributo é analisado em detalhes e é
optado pelo uso ou descarte dependendo do conteúdo do atributo. Visto que o
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processo de DCBD é iterativo e interativo, novos atributos podem ser incluídos ou
excluídos em fases seguintes.
Em resumo, a fase de seleção e pré-processamento (Figura 16) gerou o
seguinte conjunto de dados:
–

49 atributos oriundos de 9 tabelas diferentes;

–

837.285 registros (sendo cada registro um número de série produzido);

–

Produtos devolvidos: 2.456 registros (0,2933% do total de registros
selecionados);

–

Ordens de produção: 333 ordens.

Figura 16 – Consulta SQL desenvolvida para extrair dados dos sistemas ERP, SCP e SAT

4.4

Limpeza e transformação dos dados
Para visualizar os dados da tabela data mining view em diferentes ângulos foi

utilizada uma ferramenta OLAP (On-line Analytical Processing). Esta análise
levantou o conjunto de valores de cada atributo e o percentual de registros que
possuía cada valor, mostrando que muitos atributos não estavam preenchidos
corretamente. A partir do resultado desta análise, as seguintes ações de limpeza de
dados foram executadas:
− Foram descartados atributos com informação incorreta (2 atributos), com mais
de 90% não preenchida (17 atributos) e com o mesmo valor para todos os
registros (4 atributos); Dos 837.285 registros, 712 não possuíam informação
de transação e foram descartados;
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− 9 registros devolvidos não possuíam informação de devolução e foram
descartados.
Em resumo, após a análise dos 49 atributos e 837.285 registros, 25 atributos
(51%) e 836.564 registros (99,91%) foram selecionados para a próxima etapa do
processo de DCBD.
Cabe ressaltar que esta análise e limpeza devem ser executadas sempre que
for extraído um novo conjunto de dados dos sistemas de origem. Tal necessidade
deve-se a mudança constante no conteúdo dos dados devido a alterações no
funcionamento dos sistemas, erros de entrada de dados ou de software. Também
cada registro selecionado pode trazer um conjunto de dados diferente dos
analisados anteriormente.
As seções seguintes descrevem a análise da dimensionalidade do vetor de
entrada e as transformações nos dados realizadas antes da execução dos
algoritmos de mineração de dados. Estas ações foram documentadas no Apêndice B
(dicionário de dados), tabela 6 e Apêndice C (histogramas).
4.4.1 Análise da dimensionalidade do vetor de entrada
O objetivo desta tarefa é analisar o vetor de entrada com o objetivo de reduzir a
sua dimensionalidade antes de submetê-lo às ferramentas de MD.
Primeiramente foram levantadas as seguintes informações sobre os 25
atributos (tabela 6) selecionados na fase de limpeza e transformação: número de
dimensões (diferentes valores de cada atributo), valores máximo e mínimo, desvio
padrão, número de valores nulos e coeficiente de correlação1. Em seguida, estes
atributos foram separados em dois grupos: Grupo 1, atributos 1 a 13, relacionados
com a classificação do produto e Grupo 2, atributos 14 a 25, gerados pelo processo
produtivo. Esta divisão foi baseada no seguinte critério: os valores atributos do
Grupo 1 são iguais para todos os produtos produzidos, enquanto os do Grupo 2
podem variar para cada ordem de produção ou módulo de memória produzido.

1

Foi usado o coeficiente de correlação de Pearson (PEARSON, 2012).
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Tabela 6 - Análise pré Mineração de Dados
Grupos

#

Atributo
chave
1

Grupo 1
Atributos de
Classificação
do Produto

Tipo1
atributo

Dimensões
geradas no
vetor de
entrada

Atributo

Descrição do
atributo

LOTLOTKEY

Número de série do
produto

D

0

0 (0%)

Código do produto

D

75

0 (0%)

N

1

0 (0%)

D

4

0 (0%)

JOBPARTID

Equivalência com
produto de 512MB
Aplicação do
produto (Desktop,
Laptop, ...)

Valor
Min/Máx

Média

Desv.
Padrão

Valores
Nulos

2

X512MB_EQUIV

3

APPLICATION

4

CAPACITY

Capacidade

D

4

0 (0%)

5

DENSITY

Densidade

D

3

0 (0%)

6

MONO_IC

Mono IC

D

5

0 (0%)

7

IC_REVISION

Revisão do CI

D

5

0 (0%)

8

MONO_ORG

Organização do
Mono

D

5

0 (0%)

9

MONO_QTY

Quantidade de CI

D

6

0 (0%)

10

ORGANIZATION

Organização do CI

D

10

0 (0%)

11

PLATFORM

Tipo de utilização

D

3

0 (0%)

12

SUPPLIER

Fornecedor

D

5

0 (0%)

13

TYPE

Tipo de produto

D

5

0 (0%)

131
dimensões

Total
14
15

16
17

NJOBQTY
DIA_SEM
TEMPO_PROD
ORDER_CLASS

Quantidade
produzida pela
ordem de produção
Dia semana
término da
produção
Tempo decorrido
entre o início e o
fim da produção
Classificação da
Ordem
Classificação do CI
usado

N

1

0,002 /1,000

0,561

0,267

0 (0%)

D

7

N

1

D

4

0 (0%)

D

2

41.803
(5,00%)

Local do rejeito

D

2

0 (0%)

0 (0%)
0,000 /1,000

0,005

0,011

0 (0%)

Grupo 2

18

TIPO_CI

Atributos
relacionados
com à
produção

19

REJECT

20

XTASHIFT

Turno de produção

D

4

0 (0%)

21

XTAOPERATOR

Operador que
testou a peça

D

80

0 (0%)

22

XTALINE

Linha de produção

D

4

41.803
(5,00%)

23

BOM

D

146

0 (0%)

24

BOM_VERSION

D

7

0 (0%)

25

DEVOLVIDA

D

2

0 (0%)

Código da estrutura
de produto usada
Versão da
Estrutura de
Produtos (BoM)
Produto devolvido
pelo cliente
(Sim/Não)

Total
Total Geral

1

Tipo de atributo: D = Discreto, N = Numérico

260
dimensões
391
dimensões
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Em geral, os 25 atributos (tabela 6) apresentaram baixa correlação entre si. O
valor da correlação entre o atributo DEVOLVIDA e os atributos REJECT e
TEMPO_PROD (Grupo 2) apareceram no topo da lista com os maiores valores
(0,0859 e 0,0625 respectivamente). Também foi verificado que os atributos
XTAOPERATOR e BOM (Grupo 2) possuem os menores valores de correlação com
o atributo DEVOLVIDA.
Analisando ainda os atributos do Grupo 2, verifica-se um alto número de
dimensões em função principalmente do número de valores distintos dos atributos
XTAOPERATOR e BOM. Estes 2 atributos somam 226 (87%) das 260 dimensões
deste grupo.
Em seguida foi feita a análise dos Componentes Principais (PCA) de diferentes
combinações dos dois grupos de atributos (tabela 7). A PCA é uma importante
técnica de redução de dimensionalidade. Embora não seja aplicável em conjuntos
de dados com relacionamentos não-lineares (como é este caso), pode ser usada
para destacar as suas características principais (REFAAT, 2007).
Tabela 7 - Diferentes combinações dos atributos para execução da análise PCA
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A PCA do Grupo 2 foi calculada com e sem os atributos XTAOPERATOR e BOM.
O resultado mostra que estes atributos aumentam a variabilidade dos dados, pois
quando estão presentes no cálculo da PCA, 20% mais componentes principais são
necessários para representar 90% da variabilidade dos dados (Figuras 17 e 19).
Este fato também é confirmado pelo gráfico da Figura 18 que mostra um lento
decaimento do valor do Eigenvalue. Este resultado sugere que os atributos
XTAOPERATOR e BOM sejam retirados do vetor de entrada final que será
submetido às ferramentas de mineração devido a baixa correlação com o atributo
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DEVOLVIDA. Os experimentos com a ferramenta Viscovery a seguir comprovam
esta tese, através da geração de mapas SOM com e sem estes atributos.

Figura 17 – Análise PCA dos atributos do Grupo 2 com e sem os atributos XTAOPERATOR
e BOM
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Figura 18 – Lento decaimento do valor do Eigenvalue por componente principal quando os
atributos XTAOPERATOR e BOM estão presentes
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A análise da PCA do Grupo 1 com e sem os atributos TEMPO_PROD, REJECT e
DEVOLVIDA mostra que estes atributos contribuem pouco para a variação dos
dados do Grupo 1 (Figura 19).
Analisando a PCA do Grupo 1 + Grupo 2 e Grupo 2 (2 últimas curvas da Figura
19) nota-se que são necessários o mesmo número de componentes principais para
descrever 100% da variação em ambas analises, mostrando que o Grupo 1 colabora
pouco para a variabilidade dos dados.
Com base na PCA do Grupo 1 e Grupo 2, foi definida como estratégia de
execução da MD a priorização da geração dos mapas SOM para os atributos do
Grupo 2. Esta abordagem também procurou dividir a análise em duas partes e,
dessa forma, reduzir a complexidade do modelo. A seguir, no experimento 7, 8 e 9
(ferramenta Viscovery), é verificado que não há relacionamentos entre os atributos
DEVOLVIDA, REJECT e TEMPO_PROD e os atributos do Grupo 1, confirmando a
decisão de priorizar o Grupo 2.

Figura 19 – Percentual da variação acumulada em função dos números de componentes
principais.
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A figura 20 resume o processo de seleção dos atributos, desde os sistemas
origem até a execução da mineração de dados.

Figura 20 - Sub-processos de seleção, pré-processamento, limpeza e transformação dos
dados.

4.4.2 Normalização de atributos numéricos e correção de atributos discretos
Alguns atributos não possuíam conteúdo codificado, isto é, as informações
eram textuais e não seguiam um padrão de preenchimento. Com a ajuda dos
usuários do sistema, foi construída uma tabela para tradução dos dados
(discretização) em um conteúdo padronizado.
Os atributos numéricos tiveram que ser normalizados para que ficassem entre
os valores 0 e 1 e pudessem ser processados pelas ferramentas de mineração. A
técnica adotada foi a transformação escalar descrita na seção 2.3.4.
4.4.3 Conversão da data de produção em dia da semana
A data de término da produção foi convertida em dia da semana.
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4.4.4 Identificador de estrutura de produtos e sua versão
Outra transformação necessária foi a geração do identificador da estrutura do
produto. Embora cada produto seja fabricado com uma lista de componentes (ou
estrutura do produto/lista técnica) bem definida, esta composição pode variar
dependendo da disponibilidade das matérias-primas no momento da fabricação
(Figura 21). Isto significa que a estrutura padrão do produto pode sofrer alterações
desde que o componente substituto seja compatível funcionalmente e tenha sido
aprovado em testes de engenharia. De acordo com os especialistas de produto, as
variações na composição podem ser significativas para a análise das causas de
problemas de fabricação. Para indicar a exata estrutura usada em cada ordem de
produção, foi criado um identificador único para cada lista técnica baseada nos
componentes utilizados. Com a informação de que as 333 ordens de produção
selecionadas utilizaram 205 diferentes componentes, foi criado um atributo
alfanumérico com este mesmo tamanho de forma que cada posição representasse
um componente. Se o componente fosse usado na ordem, a posição recebia o valor
1, caso contrário o valor seria 0. Dessa forma, foi criado um identificador que
representa de forma única a estrutura de produto utilizada o atributo BOM_VERSION
que possui a versão da estrutura de produto do qual cada módulo de memória foi
produzido.

Figura 21 - Estrutura de produto e etapas de fabricação.
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4.4.5 Geração dos arquivos no formato de cada ferramenta de MD
Como cada ferramenta requer um formato de arquivo de entrada específico,
foram desenvolvidos 2 arquivos em formatos distintos. A ferramenta Viscovery
permite que o arquivo de entrada tenha o formato MS-Excel (texto delimitado por
tabulações com cabeçalhos). Já o Matlab requer que os atributos do tipo discreto
sejam convertidos em colunas com valores binários, isto é, os valores individuais de
cada atributo devem ser convertidos em colunas do arquivo (transformação 1-paran). Dessa forma, o número de colunas do arquivo de entrada (dimensão do vetor de
entrada) torna-se igual ao número dos diferentes valores dos atributos. Como
resultado, a existência de vários atributos do tipo discreto e com muitos valores
distintos acabou por gerar vetores de entrada com alta dimensão. Os 49 atributos
selecionados geraram um vetor de entrada com 1127 dimensões. Se considerarmos
que o arquivo alvo possui 836.564 registros, temos então 942.807.628 valores o que
geraria um arquivo de mais de 400 Gbytes. Este é um ponto que precisa ser
considerado no planejamento, pois implica na infra-estrutura de hardware e software
necessária para executar o processo de DCBD. A Figura 22 mostra o formato deste
arquivo (texto delimitado por espaços).

Figura 22 - Arquivo de entrada para a ferramenta Matlab.
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4.5

Mineração de dados
A seguir serão relatados os experimentos realizados com as ferramentas

Viscovery e Matlab.
Para realização dos experimentos na ferramenta Viscovery foram analisados
os atributos do Grupo 1 e Grupo 2 (tabela 6). Para a ferramenta Matlab SOM
Toolbox foi analisado apenas o Grupo 2 (sem XTAOPERATOR e BOM).
O primeiro passo foi planejar os experimentos visando atender os objetivos do
processo de DCBD definidos na seção 4.2 e também executar as seguintes análises:
–

Verificar o efeito da priorização e do uso de diferentes combinações de
atributos na formação de agrupamentos e no tempo de geração do mapa
SOM;

–

Aplicar heurísticas para definição do número de neurônios e verificar a sua
influência nas medidas de qualidade de mapas SOM (erro de distorção e erro
de quantização).

4.5.1 Experimento com a ferramenta Viscovery
Foram executados 9 experimentos com a ferramenta Viscover SOMine com o
objetivo de avaliar os agrupamentos existentes no conjunto de dados. A tabela 8
descreve o plano de experimentos e a tabela 9 resume os resultados dos
experimentos realizados.
Com relação aos parâmetros usados no treinamento na rede, o número de
neurônios dos experimentos 3, 4, 5, 7, 8 e 9 foi calculado com base na heurística
^ _ A`Xa3 bcdaXcec,dXWfW.

Nos

experimentos

1,

2

e

6

foram

usados

aproximadamente a metade dos neurônios sugeridos por esta heurística. Já os
parâmetros, tais como, plano de treinamento, tensão e compensação da correção
receberam o valor padrão sugeridos pela ferramenta.
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Tabela 8 - Experimentos planejados
Nro. do
Experimento

Vetores de
Entrada
Total: 836.564
Devolvidos: 2.456

1

12 atributos
260 dimensões

Total: 836.564
Devolvidos: 2.456
2

12 atributos
260 dimensões

Total: 836.564
Devolvidos: 2.456
3

12 atributos
260 dimensões

Total: 836.564
Devolvidos: 2.456
4

5

6

12 atributos
260 dimensões

Total: 836.564
Devolvidos: 2.456
10 atributos
34 dimensões

Total: 836.564
Devolvidos: 2.456
10 atributos
34 dimensões

Parâmetros do Mapa

Atributos analisados e prioridade

- Nro. de Neurônios:
2.000
- Plano de treinamento:
Normal
- Tensão: 0,5
- Compensação da
correlação: ligado

Todos os atributos do Grupo 2 com
prioridade igual a 1, exceto atributo
DEVOLVIDA que recebeu a prioridade
0

- Nro. de Neurônios:
2.000
- Plano de treinamento:
Normal
- Tensão: 0,5
- Compensação da
correlação: ligado

- Nro. de Neurônios:
4.565
- Plano de treinamento:
Normal
- Tensão: 0,5
- Compensação da
correlação: ligado

- Nro. de Neurônios:
4.565
- Plano de treinamento:
Normal
- Tensão: 0,5
- Compensação da
correlação: ligado

- Nro. de Neurônios:
4.565
- Plano de treinamento:
Normal
- Tensão: 0,5
- Compensação da
correlação: ligado

- Nro. de Neurônios:
2.000
- Plano de treinamento:
Normal
- Tensão: 0,5
- Compensação da
correlação: ligado

Grupo 2
NJOBQTY: 1,00
DIA_SEM: 1,00
TEMPO_PROD: 1,20
ORDER_CLASS: 1,00
TIPO_CI: 1,00
REJECT: 1,20
XTASHIFT: 1,00
XTAOPERATOR: 0,70
XTALINE: 1,00
BOM: 0,70
BOM_VERSION: 1,00
DEVOLVIDA: 0
Todos os atributos do Grupo 2 com
prioridade igual a 1, exceto atributo
DEVOLVIDA que recebeu a prioridade
0

Grupo 2
NJOBQTY: 1,00
DIA_SEM: 1,00
TEMPO_PROD: 1,20
ORDER_CLASS: 1,00
TIPO_CI: 1,00
REJECT: 1,20
XTASHIFT: 1,00
XTAOPERATOR: 0,70
XTALINE: 1,00
BOM: 0,70
BOM_VERSION: 1,00
DEVOLVIDA: 0
Grupo 2 (sem XTAOPERATOR e
BOM)
NJOBQTY: 1,00
DIA_SEM: 1,00
TEMPO_PROD: 1,00
ORDER_CLASS: 1,00
TIPO_CI: 1,00
REJECT: 1,00
XTASHIFT: 1,00
XTALINE: 1,00
BOM_VERSION: 1,00
DEVOLVIDA: 0
Grupo 2 (sem XTAOPERATOR e
BOM)
NJOBQTY: 1,00
DIA_SEM: 1,00
TEMPO_PROD: 1,00
ORDER_CLASS: 1,00
TIPO_CI: 1,00
REJECT: 1,00
XTASHIFT: 1,00
XTALINE: 1,00
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Nro. do
Experimento

Vetores de
Entrada

Total: 836.564
Devolvidos: 2.456
7

13 atributos
136 dimensões

Total: 836.564
Devolvidos: 2.456
8

25 atributos
391 dimensões

Total: 836.564
Devolvidos: 2.456
9

23 atributos
165 dimensões

Parâmetros do Mapa

- Nro. de Neurônios:
4.565
- Plano de treinamento:
Normal
- Tensão: 0,5
- Compensação da
correlação: ligado

- Nro. de Neurônios:
4.565
- Plano de treinamento:
Normal
- Tensão: 0,5
- Compensação da
correlação: ligado

- Nro. de Neurônios:
4.565
- Plano de treinamento:
Normal
- Tensão: 0,5
- Compensação da
correlação: ligado

Atributos analisados e prioridade
BOM_VERSION: 1,00
DEVOLVIDA: 0
Grupo 1 (com TEMPO_PROD,
REJECT e DEVOLVIDA)
JOBPARTID: 0,7
X512MB_EQUIV: 1
APPLICATION: 1
CAPACITY: 1
DENSITY: 1
MONO_IC: 1
IC_REVISION: 1
MONO_OR: 1
MONO_QTY: 1
ORGANIZATION: 1
PLATFORM: 1
SUPPLIER: 1
TYPE: 1
TEMPO_PROD: 1,2
REJECT: 1,2
DEVOLVIDA: 0
Grupo 1 + Grupo 2 (com
XTAOPERATOR e BOM)
NJOBQTY: 1
DIA_SEM: 1
TEMPO_PROD: 1
JOBPARTID: 0,7
X512MB_EQUIV: 1
APPLICATION: 1
CAPACITY: 1
DENSITY: 1
MONO_IC: 1
IC_REVISION: 1
MONO_ORG: 1
MONO_QTY: 1
ORGANIZATION: 1
PLATFORM: 1
SUPPLIER: 1
TYPE: 1
ORDER_CLASS: 1
TIPO_CI: 1
REJECT: 1
XTASHIFT: 1
XTAOPERATOR: 0,7
XTALINE: 1
BOM: 0,7
BOM_VERSION: 1
DEVOLVIDA: 0
Grupo 1 + Grupo 2 (sem
XTAOPERATOR e BOM)
NJOBQTY: 1
DIA_SEM: 1
TEMPO_PROD: 1
JOBPARTID: 0,7
X512MB_EQUIV: 1
APPLICATION: 1
CAPACITY: 1
DENSITY: 1
MONO_IC: 1
IC_REVISION: 1
MONO_ORG: 1
MONO_QTY: 1
ORGANIZATION: 1
PLATFORM: 1
SUPPLIER: 1
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Nro. do
Experimento

Vetores de
Entrada

Parâmetros do Mapa

Atributos analisados e prioridade
TYPE: 1
ORDER_CLASS: 1
TIPO_CI: 1
REJECT: 1
XTASHIFT: 1
XTALINE: 1
BOM_VERSION: 1
DEVOLVIDA: 0

Tabela 9 - Resultado dos experimentos

0,007681

Erro de
Quantização
Médio
0,003939

Erro de
Quantização
Máximo
64

Sim

0,003811

0,002166

9

6h

4.565

Não

0,006134

0,001742

63

12h 56min

4

4.565

Sim

0,002631

0,001144

4,2

11h 58min

5

4.565

Não

0,01522

0,001806

1,3

1h 31min

0,02827

0,01011

33

35 min

Sim

0,01532

0,00008758

0,33

4h 56min

Nro.
Exp.

N°° de
Neurônios

Atributos
Priorizados?

Distorção
Normalizada

1

2000

Não

2

2000

3

Tempo de
Processamento
9h 39min

XTAOPERATOR
e BOM foram
excluídos da
análise

6

2.000

Não
XTAOPERATOR
e BOM foram
excluídos da
análise

7

4.565

8

4.565

Sim

0,002354

0,0009642

30

26h 19min

9

4.565

Sim

0,0219

0,003582

16

11h 14min

Resultado
- Mapa disperso
- Erros altos
- Indicou
agrupamento
- Mapa disperso
- Erros altos
- Indicou
agrupamento
com mais
intensidade
- Indicou
agrupamento
com mais
intensidade
- Erros mais
baixos
- Indicou
agrupamento
com mais
intensidade
- Erros altos
- Nenhum
relacionamento
entre os
atributos do
Grupo 1 e os
atributos
DEVOLVIDA,
REJECT e
TEMPO_PROD.
- Mapa disperso
- Erros altos
- Indicou
agrupamento
com menor
intensidade
- Erros mais
baixos

Os experimentos 1 e 3 foram executados sem que nenhum atributo fosse
priorizado. A diferença entre os dois experimentos foi o número de neurônios usados
nos mapas: 2000 e 4565 respectivamente. O resultado foram mapas onde não foi
possível identificar nenhum agrupamento com clareza (Figura 23). Este resultado
deve-se ao fato de que os atributos discretos com muitos valores distintos
distorcerem o mapa, pois elevam o número de dimensões do vetor de entrada.
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Figura 23 - Experimentos 1 (a) e 3 (b): não apresentam agrupamentos relevantes.

Nos experimentos 2 e 4 foi reduzida a prioridade dos atributos que possuíam o
maior número de valores distintos (XTAOPERATOR e BOM), pois estes atributos
são os que mais influenciam o formato do mapa (causando dispersão) e por
consequência os agrupamentos. Foi também aumentada a prioridade dos atributos
REJECT e TEMPO_PROD, pois estes atributos são os que mais apresentam
correlação como atributo DEVOLVIDA. O número de neurônios usados foi 2000 e
4565 para os experimentos 2 e 4 respectivamente.
No experimento 5 e 6 foi reduzida a dimensão do vetor de entrada, excluindose os atributos XTAOPERATOR e BOM da análise, com isso a dimensão do vetor foi
reduzida de 260 para 34.
Os experimentos 2, 4, 5 e 6 geraram os agrupamento S1, S2 e S3 (Figura 24 e
25). O agrupamento S3 (Figura 25) mostra uma forte relação entre o tempo de
produção (atributo TEMPO_PROD), o indicador de rejeito (atributo REJECT) e o
indicador de produto devolvido (atributo DEVOLVIDA). Isto também é confirmado
pelo gráfico da figura 26 que mostra uma maior concentração de valores destes
atributos no agrupamento S3. Esta relação sugere que produtos retrabalhados, isto
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é, produtos que sofreram algum ajuste, conserto ou re-teste durante o processo
produtivo, mas que mesmo assim foram aprovados nos testes de qualidade, são
mais susceptíveis a serem devolvidos pelos clientes.

S3

S1

S2

Figura 24 - Experimento 5: apresenta agrupamentos bem definidos.

TEMPO_PROD

REJECT: NOK

S3

S3

S1

S3

S1

S2

0,00

DEVOLVIDA: S

S1

S2

0,15

0,0

S2

0,5

1,0

0,00

0,11

Figura 25 – Experimento 5: Atributos TEMPO_PROD, REJECT e DEVOLVIDA apresentam
valores mais altos na mesma região do mapa (agrupamento S3), mostrando que há um
relacionamento entre estes atributos.
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1
0,9
0,8
0,7

Valor Médio

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

S1

S2

S3

Agrupamentos
TEMPO_PROD

REJECT: NOK

DEVOLVIDA: S

Figura 26 – Experimento 5: Gráfico dos valores médios dos atributos TEMPO_PROD,
REJECT e DEVOLVIDA em cada agrupamento. Nota-se que no agrupamento S3 estes
atributos apresentam maiores valores médios.

Quanto ao número de neurônios usados em cada experimento, a heurística
usada nos experimentos 3, 4 e 5 (^ _ A`Xa3 bcdaXcec,dXWfW) gerou mapas com erros

de quantização menores. Este parâmetro não interferiu no resultado do mapeamento

como mostra o experimento 6 (tabela 9), que usou 2000 neurônios e gerou os
mesmos agrupamentos, embora com erros mais altos.
Nos experimentos 7 (Grupo 1, com os atributos TEMPO_PROD, REJECT e
DEVOLVIDA do Grupo 2) e 8 (Grupo 1 + Grupo 2 com XTAOPERATOR e BOM) é
verificado que não há relacionamentos entre os atributos do Grupo 1 e os atributos
do Grupo 2 (Figura 27), pois o mapa não apresenta nenhum agrupamento relevante,
mostrando que foi correta a decisão de priorizar o Grupo 2.
O experimento 9 (Grupo 1 + Grupo 2, sem XTAOPERATOR e BOM)
apresentou os mesmos agrupamentos do experimento 5 (Grupo 2, sem
XTAOPERATOR e BOM). Mostrando novamente que os atributos do Grupo 1 não
interferem no resultado (Figura 28).
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Estes resultados mostram a importância da priorização (experimento 2 e 4) e
seleção de atributos (experimentos 5, 6, 8 e 9) e consequente redução da
dimensionalidade do vetor de entrada.
Os experimentos que apresentaram melhores resultados (5, 6 e 9) fizeram uso
de conjuntos de dados sem os atributos XTAOPERATOR e BOM. Estes atributos
são os que mais contribuem para o aumento da dimensionalidade do vetor de
entrada. A análise da PCA da seção 4.4.1 mostrou que a presença destes atributos
aumenta o número de componentes principais necessários para representar 100%
da variação dos dados (Figura 19). Portanto, os melhores mapas foram gerados por
conjuntos de dados cuja variação pode ser representada por poucos componentes
principais. Este resultado mostra que a análise PCA pode ser usada como
ferramenta de apoio para selecionar o melhor conjunto de atributos para ser usado
pelas ferramentas de MD.
TEMPO_PROD

REJECT: NOK

0,00 0,03 0,07 0,10 0,13 0,16

0,0 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0

DEVOLVIDA: S

Quantization Error

0,00 0,03 0,05 0,08 0,11 0,13

0

0

0

0

0

0

0

Figura 27 – Experimento 8: não apresenta agrupamentos relevantes.

0 30
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TEMPO_PROD

REJECT: NOK

0,00 0,02 0,05 0,07 0,09 0,12

0,0 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0

DEVOLVIDA: S

Quantization Error

0,00 0,03 0,05 0,08 0,10 0,13

0

0

0

0

0

0

0

0 16

Figura 28 – Experimento 9: Atributos TEMPO_PROD, REJECT e DEVOLVIDA apresentam
valores mais altos na mesma região do mapa (agrupamento S3), mostrando que há um
relacionamento entre estes atributos, resultado semelhante ao experimento 5.
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4.5.2 Experimento com a ferramenta Matlab SOM Toolbox
Foram executados 10 experimentos com a ferramenta Matlab SOM Toolbox
com objetivo de confirmar os resultados alcançados pela ferramenta Viscovery.
Estes experimentos e os resultados estão detalhados na tabela 10.
Foram usados os mesmos 10 atributos do experimento 5 da ferramenta
Viscovery. Nenhum atributo foi priorizado, pois a ferramenta Matlab SOM Toolbox
não possui esta funcionalidade.
O número de neurônios usados nos experimentos foi calculado com base na
heurística ^ _ A`Xa3 bcdaXcec,dXWfW. Este valor foi modificado de modo a se observar

o comportamento das medidas de qualidade Erro de Distorção, Erro de Quantização

e Topográfico.
Outros parâmetros usados da rede foram os seguintes: Algoritmo em lote,
topologia hexagonal, função da vizinhança Gaussiana.
Tabela 10 - Resultado dos experimentos no Matlab
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Os mapas SOM das Figuras 29 e 30 mostram o relacionamento entre os
atributos DEVOLVIDA, REJECT, TEMPO_PROD e ORDER_CLASS, este último
com menor intensidade. Resultado semelhante ao encontrado pelos experimentos
com a ferramenta Viscovery, exceto pelo relacionamento com o atributo
ORDER_CLASS com o valor igual a “CLASS_D”.
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Figura 29 – Experimento 6: Agrupamentos mostram o relacionamento entre os atributos
DEVOLVIDA, REJECT, TEMPO_PROD e ORDER_CLASS com valor igual a “CLASS_D”.

Figura 30 – Experimento 6: Agrupamentos mostram o relacionamento entre os atributos
DEVOLVIDA, REJECT, TEMPO_PROD e ORDER_CLASS com valor igual a “CLASS_D”.
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Os gráficos da Figura 31 mostram a evolução dos erros de Distorção (DE),
Quantização (QE) e Topográfico (TE) dos mapas gerados. Nota-se que os erros
tendem a cair com o aumento do número de neurônios. A medida QE corresponde à
resolução do mapa, já o TE quantifica a capacidade do mapa em representar a
topologia dos dados de entrada. De acordo com Zuchini (2003), um valor próximo a
zero para QE e TE denota sobre-ajuste (overfitting) ou sub-ajuste (underfitting), o
que pode ser confirmados pelos experimentos 1 e 10 respectivamente. Portanto, os
“melhores” mapas foram os gerados pelos experimentos 5 e 6, por possuírem
valores de TE intermediários. Neste exemplo, a heurística para cálculo do número de
neurônios (^ _ A`Xa3 bcdaXcec,dXWfW) usada no experimento 6 atingiu um bom
resultado.

Figura 31 - Evolução dos erros de Distorção, Quantização e Topográfico dos mapas
gerados.

Foi calculada a PCA do conjunto de dados usando para isso a biblioteca Matlab
SOMVIS. A Figura 32 (a) projeta os dois primeiros componentes principais. O gráfico
da Figura 32 (b) mostra que as duas primeiras dimensões explicam apenas 22% da
variação dos dados e que são necessários 18 componentes principais para explicar
90% da variação, confirmando a baixa correlação entre os atributos.
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Figura 32 – (a) Projeção PCA dos primeiros 2 componentes principais; (b) Gráfico da
variação acumulada da PCA pelo número de dimensões

A Figura 33 (a) mostra um mapa SOM gerado pelo resultado do cálculo da
PCA

confirmando

a

relação

entre

os

atributos

DEVOLVIDA,

REJECT,

TEMPO_PROD e ORDER_CLASS.

Figura 33 - (a) Agrupamento PCA destacado na grade de neurônios; (b) Plano de
componentes principais ordenado pelo valor absoluto da correlação linear. A área
demarcada mostra os atributos CLASS_D, DEVOLVIDA, REJECT e TEMPO_PROD.

83

4.6

Interpretação e avaliação dos resultados
Os agrupamentos gerados, tanto a ferramenta Viscovery quanto o Matlab SOM

Toolbox apresentaram resultados semelhantes, embora usem algoritmos SOM
distintos (Figura 35). Diferentemente do Viscovery, a ferramenta SOM Toolbox
mostrou um agrupamento do atributo ORDER_CLASS com valor igual a “CLASS_D”
(Figura 24). O Viscovery apresentou este agrupamento, mas em outra posição no
mapa, não mostrando relação com os atributos DEVOLVIDA, REJECT E
TEMPO_PROD.

Figura 34 – Comparação dos agrupamentos gerados pelas ferramentas Viscovery e Matlab

As técnicas estatísticas, tais como, correlação e PCA, foram um importante
apoio à tarefa de mineração de dados, principalmente na etapa de limpeza,
transformação. Foi mostrado nos experimentos que estas técnicas podem ser
usadas para reduzir a dimensionalidade dos dados e auxiliar na priorização dos
atributos antes da geração dos mapas SOM.
Com base nos resultados apresentados pelos experimentos, é destacado a
seguir os pontos importantes da pesquisa dos quais se pode extrair conhecimento
para trabalhos futuros:
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–

No processo de DCBD, as atividades anteriores à execução do algoritmo de
mineração de dados (seleção, pré-processamento, limpeza e formatação) são de
suma importância para atingir os objetivos do processo de DCBD. Isto engloba
não só a aplicação de técnicas de preparação de dados e estatísticas para
selecionar atributos, como também o entendimento profundo do domínio da
aplicação. Neste trabalho, estas atividades consumiram cerca de 80% do tempo
total do projeto. A avaliação da qualidade dos dados é uma importante tarefa das
fases de seleção, pré-processamento e limpeza. Neste trabalho, muitos dos
atributos selecionados não puderam ser usados na fase de MD por possuírem
valores não preenchidos ou preenchidos incorretamente. Foram aplicadas
técnicas de discretização, mas o resultado não foi aceitável, pois este processo
acabou deformando os dados devido às suposições e conversões feitas. Com
isso, foi decidido descartar atributos com mais de 90% dos registros sem
informação. Muitos atributos do tipo discreto tiveram que ser convertidos em
valores binários, aumentando a dimensão do vetor de entrada.

–

A geração dos arquivos de entrada para a ferramenta Matlab não funcionou em
um PC normal (i7 com 12Gb de memória) usando apenas SQL (tempo elevado
de processamento e travamento do sistema operacional). Neste ambiente, foi
usado, sem sucesso, PL SQL, MS .Net e MS VB Access para gerar os arquivos.
Devido a isso, foi usado um hardware mais robusto para gerar os arquivos.

–

A tentativa de se trabalhar com um conjunto de dados com menor número de
registros (amostras) visando reduzir o tempo de treinamento da rede não atingiu
bons resultados. A seleção aleatória de 10% dos 836.564 registros gerou
agrupamentos totalmente distintos a cada extração, devido à dificuldade de se
extrair uma amostra representativa dos dados.
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5
5.1

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclusões
O grande volume de dados gerados pelos avanços na área de tecnologia da

informação (geração e armazenamento de dados) tem sido o grande motivador para
a pesquisa e desenvolvimento da área DCBD. As empresas se dizem “ricas” em
dados, mas “pobres” em informação devido à falta de ferramentas e processos para
realizar esta transformação. Muitos artigos citam a existência de dados da ordem de
Terabytes (até mesmo Exabytes), no entanto, a maioria da pesquisa é sempre
realizada com conjuntos de dados reduzidos, isto é, pequenos protótipos que tentam
exemplificar uma aplicação real de MD. Com isso, os problemas relacionados com a
qualidade e o processamento de grandes volumes de dados são raramente
endereçados. Nesta dissertação de mestrado, pretendeu-se dar uma pequena
contribuição à área de DCBD. O trabalho teve por objetivo a aplicação da técnica de
mineração de dados denominada Mapas auto-organizáveis em um base de dados
real com mais de 33 milhões de registros e 200 Gbytes de tamanho. A utilização de
uma base real, de grande dimensionalidade e tamanho, impôs ao trabalho muitos
dos obstáculos da área de DCBD descritos na literatura e permitiu que soluções e
alternativas fossem testadas com o objetivo de superá-los. Desta forma, além dos
resultados obtidos diretamente da extração de conhecimento da base estudada, o
trabalho contribui ao detalhar as etapas, os obstáculos e as soluções aplicadas. A
seguir são detalhadas as principais conclusões, resultados e contribuições em cada
uma das etapas da pesquisa:
–

Com relação à técnica de MD utilizada
Embora este trabalho tenha se concentrado na utilização de Mapas auto-

organizáveis, ficou claro durante o levantamento bibliográfico que o minerador de
dados deve sempre buscar a melhor técnica, seja na área de banco de dados,
estatística (PCA, correlação, etc.) ou redes neurais (HAN e KAMBER, 2001;
WITTEN e FRANK, 2005; GIUDICI e FIGINI, 2009; TAN, STEINBACH et al., 2009).
O SOM, ou qualquer outro algoritmo de mineração de dados, não garante por si
só um bom resultado (PYLE, 1999; REFAAT, 2007; NISBET, ELDER et al., 2009). É
recomendável que as fases anteriores à execução da mineração de dados (Seleção,
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Pré-processamento, Limpeza e Transformação) sejam executadas com todo o
cuidado para sucesso do processo de DCBD.
O SOM é uma técnica indicada pela literatura como um algoritmo de
agrupamento apropriado para mapear conjuntos de dados de alta dimensionalidade
em espaços de baixa dimensão(KOHONEN, 1982; ZUCHINI, 2003). No entanto, os
experimentos com as ferramentas Viscovery e Matlab indicam que a sua aplicação
em conjuntos de dados com mais de 400 dimensões mostra-se difícil, seja pelo
tempo de processamento, seja pelos resultados obtidos em termos de agrupamentos
relevantes encontrados. Para atingir os objetivos da aplicação de DCBD proposta
por este trabalho, foi necessário utilizar técnicas clássicas de seleção de atributos
(PCA e correlação) e heurísticas para reduzir o número de dimensões do vetor de
entrada.
–

Com relação às ferramentas utilizadas
Este trabalho fez uso de duas ferramentas de software para geração de mapas

SOM: A ferramenta acadêmica Matlab e a ferramenta comercial Viscovery.
O Matlab permite mais adaptações e está mais próxima da teoria encontrada na
literatura. Por ser voltada à didática, permite o aprendizado da técnica. Também é
possível encontrar muitos exemplos, pois praticamente todos os trabalhos
acadêmicos na área de SOM fazem uso desta ferramenta para realizar seus
experimentos.
O Viscovery por sua vez está mais adaptado a casos reais de mineração de
dados. Possui funcionalidades de preparação de dados e de análise estatística. A
tabela 11 resume os prós e contras de cada ferramenta.
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Tabela 11 - Prós e contras das ferramentas Viscovery e Matlab
Ferramenta

Viscovery SOMine

Prós
•

Interação com os mapas
gerados

•

Visualização dos vetores que
atingiram cada neurônio

•

•

Performance em
altos volumes

Múltiplas visualizações dos
dados

•

•

Flexibilidade de adaptação:
Ambiente Matlab de
programação

Não permite
priorização de
atributos

•

•

Ferramenta didática, própria
para o ensino de redes SOM

Formato do arquivo
de entrada

•

Performance em altos volumes

Matlab SOM
Toolbox + SOMVIS

–

Contras

Com relação à metodologia utilizada
Uma vez que a DCBD é iterativa e dependente dos dados que se pretende

analisar e principalmente dos objetivos que se pretende alcançar, não é possível
obter um processo genérico que atenda a todas as situações. Mesmo as
metodologias padronizadas como o CRISP-DM e outras, devem ser adaptadas a
cada problema específico (DOMINGUES, 2003).
A metodologia adotada neste trabalho adaptou os processos genéricos de DCBD
descritos pela literatura e propôs um modelo que executa uma retroalimentação dos
resultados com o objetivo de melhorar a qualidade dos dados a cada nova
execução. O modelo também permite uma adequação dos atributos selecionados
para a análise a cada nova extração de registros da base de dados original.
–

Com relação aos resultados alcançados
Como mencionado anteriormente, o processo de DCBD é direcionado pela

natureza dos dados que se pretende estudar. Portanto, não há garantias que um
projeto de MD atinja resultados e encontre informações interessantes. Uma análise
prévia pode apenas dar uma idéia do potencial existente em certo conjunto de dados
(PYLE, 1999; NISBET, ELDER et al., 2009). No entanto, é comum, principalmente
no momento da definição dos objetivos de um projeto de MD, a geração de
expectativas exacerbadas com relação aos resultados esperados. Como os casos
de insucesso são raramente documentados e compartilhados com a comunidade de
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MD (GIRAUD-CARRIER e DUNHAM, 2010), temos aqui uma lacuna no
desenvolvimento da área e a disseminação da idéia de que o processo de DCBD
pode ser automatizado por completo sem que haja nenhuma supervisão e avaliação
dos resultados. Neste trabalho, procurou-se detalhar os passos, escolhas e
problemas encontrados em um projeto real de DCBD.
Com relação a geração de mapas SOM, foram utilizadas as principais medidas
avaliativas de mapas SOM e demonstrado como estes indicadores podem auxiliar na
escolha do melhor mapeamento. Também foram aplicadas heurísticas para
priorização de atributos, geração de agrupamentos e definição do tamanho do mapa.
5.2

Limitações da pesquisa
Este trabalho não realizou experimentos com todos os registros e atributos

disponíveis devido à qualidade dos dados e às limitações de hardware.
5.3

Contribuições da pesquisa
De forma resumida, as contribuições deste trabalho para a área de DCBD são:
–

Aplicação do processo de DCBD em uma base de dados do mundo real;

–

Análise de 2 ferramentas de MD baseadas em mapas SOM: Matlab SOM
Toolbox e Viscovery SOMine;

–

Estudo da influência da dimensionalidade e priorização de atributos na
geração de mapas SOM na ferramenta Viscovery SOMine;

–

Validação de heurísticas para definição do tamanho do mapa, seleção e
priorização de atributos;

–

Aplicação das técnicas estatísticas PCA e correlação na fase anterior à
mineração de dados com o SOM.

Outras contribuições, especificamente para a empresa alvo deste estudo:
–

Descoberta de um agrupamento interessante que sugere um forte
relacionamento entre o tempo de produção, retrabalhos e devoluções de
clientes. Este agrupamento mostra que produtos que sofreram algum
retrabalho durante o processo produtivo e, devido a isso, levaram mais
tempo para serem produzidos, são mais susceptíveis a apresentarem
problemas técnicos e consequentemente serem devolvidos pelos clientes,

89

mesmo sendo aprovados nos testes de qualidade. Tal informação era até
então desconhecida e o processo em questão será agora alvo de uma
investigação mais profunda da empresa para análise e correção da causa
raiz do problema;
–

Conscientização sobre a necessidade de melhorar a qualidade dos dados
coletados durante o processo produtivo para que a mineração de dados
traga mais resultados;

–

Primeiro passo para a implantação de uma cultura de análise de dados que
permita no futuro a integração das informações geradas pelo processo de
DCBD ao processo de produção da empresa.

5.4

Trabalhos futuros
Podem ser citados como sugestão para pesquisas futuras os seguintes tópicos:
–

Uso dos padrões gerados pela rede SOM para classificar automaticamente
produtos e, com isso, identificar, antes do envio aos clientes, os produtos
que

tenham

maior

probabilidade

de

apresentarem

problemas

e

consequentemente serem devolvidos;
–

Estudo de técnicas de seleção de atributos com o objetivo de reduzir a
dimensionalidade dos dados antes da execução da mineração de dados;

–

Estudo de ferramentas de ETL (Extract Transform Load) para automatizar o
processo de extração, análise e tratamentos dos dados que deve ser
realizada antes da Mineração de Dados.

Especificamente para a empresa alvo deste estudo, são sugeridos os seguintes
tópicos para continuidade do trabalho:
–

Acumular conhecimento durante várias execuções do processo de DCBD
para diferentes meses, para melhorar a previsibilidade do modelo e verificar
se o padrão encontrado se repete;

–

Ampliar o nível de análise adicionando mais atributos no mapa e/ou
realizando novas combinações;

–

Aumentar o nível de granularidade da análise e realizar os agrupamentos
também por ordem de produção e não só pelo número de série.
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GLOSSÁRIO
Verbete
Atributo
Base de Dados
ou Conjunto de
Dados
Dados

Data mart

Entidade
Informação
Método

Processo

Qualidade de
dados
Registro

Tabela

Valores
anômalos
(Outlier)

Valores de um
atributo

Definição

Campo de uma tabela, variável ou item de dado.
Constitui uma unidade básica representativa de informação, identificável e possível de definir quanto ao
tamanho e formato. Cada entidade tem propriedades particulares, chamadas atributos, que a
descrevem. Por exemplo, a entidade EMPREGADO pode ser descrita pelo seu nome, o trabalho que
realiza, idade, endereço e salário (SETZER, 1987; TAKAI, ITALIANO et al., 2005).
Coleção de dados relacionados. Conjunto de tabelas de um banco de dados relacional (TAKAI,
ITALIANO et al., 2005).
Os dados referem-se a uma recolha de informações organizadas, normalmente o resultado da
experiência ou observação de outras informações dentro de um sistema de computador, ou um conjunto
de instalações. Os dados podem consistir em números, palavras ou imagens, as medições e
observações de um conjunto de variáveis; informações, registro que identifica alguma coisa tanto objeto
ou animal (DADOS, 2012).
Data mart (repositório de dados) é sub-conjunto de dados de um Datawarehouse (armazém de dados DW). Geralmente são dados referentes a um assunto em especial (ex: Vendas, Estoque, Controladoria)
ou diferentes níveis de sumarização (ex: Vendas Anual, Vendas Mensal, Vendas 5 anos), que focalizam
uma ou mais áreas específicas. Seus dados são obtidos do DW, desnormalizados e indexados para
suportar intensa pesquisa. Data marts extraem e ajustam porções de DWs aos requisitos específicos de
grupos/departamentos (DATA_MART, 2012).
O objeto básico que o Modelo Entidade-Relacionamento (MER) representa é a entidade. Uma entidade
é uma representação abstrata de um objeto do mundo real. Uma entidade pode ser um objeto com uma
existência física - uma pessoa, carro ou empregado - ou pode ser um objeto com existência conceitual uma companhia, um trabalho ou um curso universitário (TAKAI, ITALIANO et al., 2005).
Dados compilados e processados de acordo com solicitação de consultas e análises (YONG, 1983).
Conjunto dos meios dispostos convenientemente para alcançar um fim e especialmente para chegar a
um conhecimento científico ou comunicá-lo aos outros (MICHAELIS, 2010). Entende-se por “método”
um algoritmo, uma técnica, um conjunto de procedimentos e atitudes, ou ainda um híbrido entre todos
com a finalidade de obter conhecimento cientifico.
Em bancos de dados, processo é um conjunto de operações lógicas e matemáticas feitas sobre os
dados, de acordo com instruções programadas, com o objetivo de obter a informação desejada. Inclui
código, dados e outros recursos de sistema, além de pelo menos uma thread de execução, que executa
a tarefa de processamento dos dados (PROCESSO, 2012).
Um dado tem qualidade se satisfaz os requerimentos de uma determinada aplicação, em outras
palavras, a qualidade dos dados depende muito do que se pretende fazer com os dados. O dado
precisa ser conforme, relevante, completo, inteligível e confiável para satisfazer os requerimentos de
uso (OLSON, 2003).
Instância de uma entidade. Cada linha de uma tabela de banco de dados relacional. Também chamado
de tupla ou amostra (TAKAI, ITALIANO et al., 2005) .
Nos modelos de bases de dados relacionais, a tabela é um conjunto de dados dispostos em número
finito de colunas e número ilimitado de linhas (ou tuplas).
As colunas são tipicamente consideradas os atributos ou campos da tabela, e caracterizam os tipos de
dados que deverão constar na tabela (numéricos, alfa-numéricos, datas, coordenadas, etc). O número
de linhas pode ser interpretado como o número de combinações de valores dos campos da tabela, e
pode conter linhas idênticas, dependendo do objetivo. A forma de referenciar inequivocamente uma
única linha é através da utilização de uma chave primária. Para além do tipo de dados inerente a todas
as colunas de uma tabela, algumas podem ter associadas restrições: a unicidade (SQL: UNIQUE),
proibição de valores NULL (SQL: NOT NULL), delimitação de valores, etc. Estas restrições impedem
que sejam inseridos valores não desejados que comprometam a validade e integridade dos dados
(SETZER, 1987; TAKAI, ITALIANO et al., 2005).
Em estatística, um valor anômalo ou outlier, é uma observação que apresenta um grande afastamento
das demais da série (que esta "fora" dela), ou que é inconsistente.
A existência de outliers implica, tipicamente, em prejuízos a interpretação dos resultados dos testes
estatísticos aplicados as amostras.
Existem vários métodos de identificação de outliers, um deles é por meio de escores z. Será outlier o
valor se encontrar numa distancia de:
• 2,5 escores z da média (para mais ou para menos): Para conjunto de dados com tamanho n<50;
• 3,3 escores z da média (para mais ou para menos): Para conjunto de dados grandes;
• Se o conjunto dos dados é muito grande (1000 ou mais), também valores mais extremos do que 3,3
podem ser considerados dados normais e não outliers (OUTLIER, 2012).
Uma entidade em particular terá um valor para cada um de seus atributos. Os valores de atributos que
descrevem cada entidade ocupam a maior parte dos dados armazenados na base de dados (SETZER,
1987; TAKAI, ITALIANO et al., 2005).
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APÊNDICE A – Descrição das tabelas
Tabela 12 - Descrição das tabelas analisadas na fase de Seleção e Pré-processamento

SCP

Nro. de
registros
7.574

Nro. de
atributos
29

TblLot

SCP

6.360.853

TblTransaction

SCP

TblRejectDetail

Tabela

Sistema

Descrição

SGBD

TblJob

Cabeçalho ordem
produção

MS SQL Server
2000

29

Item ordem de produção
(detalhes da produção)

MS SQL Server
2000

26.782.195

25

Detalhe item ordem de
produção

MS SQL Server
2000

SCP

153.162

6

Dados sobre rejeitos

MS SQL Server
2000

Tbl_PPB

ERP

17.263

11

Tipo de componente
consumido pela ordem

Oracle 9.0i

ZBR_TRMA

ERP

35.060

4

Dados da devolução de
vendas

Oracle 9.0i

wMat_Clas

ERP

699

17

Classificação dos
Materiais

Oracle 9.0i

AUFM

ERP

354.998

41

Materiais consumidos
pela ordem de produção

Oracle 9.0i

t_RMAItem_A

SAT

113.859

65

Dados de assistência
técnica

MS-Access 97

Total

33.825.663

227
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APÊNDICE B – Dicionário de dados

#

Atributo

1

LOTLOTKEY

2

NJOBQTY

3

TEMPO_PROD

4

JOBPARTID

Descrição

Número de série do
produto
Quantidade
produzida pela
ordem de produção
Tempo decorrido
entre o início e o fim
da produção
Código do produto

Usado? (*)

Tabela 13 - Dicionário de dados
Tipo,
Tam.,
Dec.

Dimensões

Tipo de geradas no Regra
Sistema
Tabela
atributo vetor de
conversão Origem
entrada

Sim

Char,16,0

Nominal

0

Sim

Num,6,0

Numérico

1

Sim

Num,10,4

Numérico

1

Não

Char,18,

Nominal

75

Concatenado
atributo
DEVOLVIDA
(S/N) ao
número de
série
Normalização
(escala linear
0-1)
Normalização
(escala linear
entre 0-1)

Normalização
(escala linear
entre 0-1)

Razão por
ter sido
desprezado

SCP

TblLot

Atributo chave

SCP

TblJob

SCP

TblJob

SCP

TblJob

Código do
Produto

ERP

wMat_Clas

Classificação
Material
Classificação
Material

5

X512MB_EQUIV

Equivalência com
produto de 512MB

Não

Num,4,2

Numérico

1

6

APPLICATION

Aplicação do produto
(Desktop, Laptop, ...)

Não

Char,8,0

Discreto

4

ERP

wMat_Clas

7

CAPACITY

Capacidade

Não

Char,3,0

Discreto

4

ERP

wMat_Clas

8

DENSITY

Densidade

Não

Char,7,0

Discreto

3

ERP

wMat_Clas

9

MONO_IC

Mono IC

Não

Char,7,0

Discreto

5

ERP

wMat_Clas

10

IC_REVISION

Revisão do CI

Não

Char,5,0

Discreto

6

ERP

wMat_Clas

11

MONO_ORG

Organização do
Mono

Não

Char,5,0

Discreto

5

ERP

wMat_Clas

12

MONO_QTY

Quantidade de CI

Não

Char,10,0

Discreto

6

ERP

wMat_Clas

Classificação
Material

13

ORGANIZATION

Organização do CI

Não

Char,10,0

Discreto

10

ERP

wMat_Clas

Classificação
Material

14

PLATFORM

Tipo de utilização

Não

Char,8,0

Discreto

3

ERP

wMat_Clas

15

SUPPLIER

Fornecedor

Não

Char,7,0

Discreto

5

ERP

wMat_Clas

16

TYPE

Tipo de produto

Não

Char,6,0

Discreto

5

ERP

wMat_Clas

ORDER_CLASS

Classificação da
Ordem

Sim

Char,31,0

Discreto

4

ERP

tbl_PPB

Sim

Char,11,0

Discreto

3

ERP

tbl_PPB

Sim

Char,9,0

Discreto

2

SCP

TblTransaction

SCP

TblTransaction

SCP

TblTransaction

SCP

TblTransaction

17

Classificação do CI
usado
Indica se o módulo
de memória sofreu
algum retrabalho
durante o processo
de produção
(Sim/Não)

18

TIPO_CI

19

REJECT

20

XTASHIFT

Turno de produção

Sim

Char,5,0

Discreto

4

21

XTAOPERATOR

Operador que testou
a peça

Sim

Char,5,0

Discreto

80

22

XTALINE

Linha de produção

Sim

Char,4,0

Discreto

5

0 = Não / 1 =
Sim

Normalização

23

XTASAMPLEQTY

Amostra testada

Não

Num,2,0

Numérico

1

Normalização
(escala linear
entre 0-1)

SCP

TblTransaction

24

XTATESTER

Equipamento usado
durante os testes

Não

Char,4,0

Discreto

8

Criação de
identificador

SCP

TblTransaction

25

BOM

Código da estrutura
de produto usada

Sim

Char,6,0

Discreto

146

ERP

AUFM

26

XREJDDEBUG

Nro. de vezes que o
produto foi verificado

Não

Num,2,0

Numérico

1

Normalização
(escala linear
entre 0-1)

SCP

TblRejectDetail

Classificação
Material
Classificação
Material
Classificação
Material
Classificação
Material
Classificação
Material

Classificação
Material
Classificação
Material
Classificação
Material

97,38% dos
valores nulos, só
possui dados
quando o registro
é devolvido., só
possui dados
quando o registro
é devolvido.
95,43% dos
valores nulos, só
possui dados
quando o registro
é devolvido., só
possui dados
quando o registro
é devolvido.

97,78% dos
valores nulos, só
possui dados
quando o registro
é devolvido., só
possui dados
quando o registro
é devolvido.

#

Atributo

Descrição

Usado? (*)

99

Tipo,
Tam.,
Dec.

Dimensões

Tipo de geradas no Regra
Sistema
Tabela
atributo vetor de
conversão Origem
entrada

27

XREJDTYPE

Tipo do rejeito

Não

Char,30,0

Discreto

9

SCP

TblRejectDetail

28

XREJDDEFECT

Tipo do defeito

Não

Char,30,0

Discreto

59

SCP

TblRejectDetail

29

NREJDQTY

Quantidade rejeitada

Não

Num,3,0

Numérico

1

Normalização
(escala linear
entre 0-1)

SCP

TblRejectDetail

30

DEVOLVIDA

Produto devolvido
pelo cliente
(Sim/Não)

Sim

Char,1,0

Discreto

2

0 = Não / 1 =
Sim

ERP

ZBR_TRMA

31

DESCDEFEITOCLI

Falha descrita pelo
cliente

Não

Char,40,0

Discreto

15

Normalização

SAT

t_RMAItem_A

32

OPERADOR_TESTER

Operador que
executou o teste

Não

Char,30,0

Discreto

8

SAT

t_RMAItem_A

33

ANALISE

Descrição da análise
pós teste

Não

Char,30,0

Discreto

3

SAT

t_RMAItem_A

34

DIAGNOSTICO

Diagnóstico da falha

Não

Char,30,0

Discreto

45

SAT

t_RMAItem_A

35

CLASSMAT

Classificação do
produto

Não

Char,30,0

Discreto

5

SAT

t_RMAItem_A

36

TST_SP_3000

Resultado do teste
SP 3000

Não

Char,30,0

Discreto

11

SAT

t_RMAItem_A

37

SYS_MPMEMORY

Resultado do teste
MP Memory

Não

Char,30,0

Discreto

10

SAT

t_RMAItem_A

38

SYS_SAMSUNG

Resultado do teste
Samsung

Não

Char,30,0

Discreto

9

SAT

t_RMAItem_A

39

SYS_QUICKTECH

Resultado do teste
Quicktech

Não

Char,30,0

Discreto

6

SAT

t_RMAItem_A

40

SYS_RAMSTRESS

Resultado do teste
RAMStress

Não

Char,30,0

Discreto

6

SAT

t_RMAItem_A

41

RMA_FAIL

Falha descrita pela
assistência técnica

Não

Char,30,0

Discreto

30

ERP

ZBR_TRMA

42

JOTLOTTYPE

Tipo do lote

Não

Char,15,0

Discreto

1

SCP

TblJob

43

JOBSTATUS

Status da ordem

Não

Char,10,0

Discreto

1

SCP

TblJob

44

JOBREMARK

Comentário na
ordem

Não

Char,40,0

Nominal

0

SCP

TblJob

45

PRODUCT_TYPE

Tipo de produto

Não

Char,20,0

Discreto

1

ERP

wMat_Clas

46

TECH_CLASS

Classe técnica

Não

Char,20,0

Discreto

1

ERP

wMat_Clas

Normalização

Razão por
ter sido
desprezado
98,78% dos
valores nulos, só
possui dados
quando o registro
é devolvido., só
possui dados
quando o registro
é devolvido.
98,78% dos
valores nulos, só
possui dados
quando o registro
é devolvido.
97,78% dos
valores nulos, só
possui dados
quando o registro
é devolvido., só
possui dados
quando o registro
é devolvido.

99,26% dos
valores nulos, só
possui dados
quando o registro
é devolvido.
98,04% dos
valores nulos, só
possui dados
quando o registro
é devolvido.
99,46% dos
valores nulos, só
possui dados
quando o registro
é devolvido.
99,91% dos
valores nulos, só
possui dados
quando o registro
é devolvido.
98,23% dos
valores nulos, só
possui dados
quando o registro
é devolvido.
99,37% dos
valores nulos, só
possui dados
quando o registro
é devolvido.
99,79% dos
valores nulos, só
possui dados
quando o registro
é devolvido.
98,28% dos
valores nulos, só
possui dados
quando o registro
é devolvido.
99,99% dos
valores nulos, só
possui dados
quando o registro
é devolvido.
99,94% dos
valores nulos, só
possui dados
quando o registro
é devolvido.
98,59% dos
valores nulos, só
possui dados
quando o registro
é devolvido.
Não possui
variação
Não possui
variação
Não foi possível
normalizar –
descrição livre
Não possui
variação
Não possui
variação

Usado? (*)

100

Tipo,
Tam.,
Dec.

47

REJDLOC

Local do rejeito

Não

Char,20,0

Discreto

531

48

DIA_SEM

Dia semana término
da produção

Sim

Char,20,0

Discreto

7

49

BOM_VERSION

Versão da Estrutura
de Produtos (BoM)

Sim

Char,1,0

Discreto

1

Total

1150

#

Atributo

Descrição

Dimensões

Tipo de geradas no Regra
Sistema
Tabela
atributo vetor de
conversão Origem
entrada

Dia_da_
Semana
(PROD_INI)
Extraído de
JOBPARTID e
BOM

SCP

TblRejectDetail

SCP

tblJob

ERP

AUFM

Razão por
ter sido
desprezado
Não foi possível
normalizar –
descrição livre

(*) Indica se o atributo foi usado na análise. Estão marcados com “Sim” os 13 atributos da
tabela Data Mining View selecionados para a análise final.
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APÊNDICE C – Histogramas

Figura 35 - Histogramas do conteúdo dos atributos.

