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RESUMO

No cenário atual, as operadoras de telefonia móvel buscam compreender
quem são os seus clientes e quais os seus perfis de consumo. Um dos caminhos
para a identificação de padrões é por meio de algoritmos de mineração de dados.
Nesta linha, a necessidade de se conhecer os hábitos dos clientes por meio de
análise de um conjunto de dados transacionais de grande volume. O objetivo desta
pesquisa será o agrupamento de perfis de clientes segundo seu perfil de uso de
pacote de dados e minutos para sugestão de aumento ou redução do plano com a
operadora, com o propósito de melhorar sua experiência e maximizar o tempo de
permanência deste cliente na empresa e as receitas por meio de algoritmos de
aprendizagem de máquina. Optou-se pelo uso do DSR (Design Scientific Research)
como referencial metodológico, e os resultados do estudo apresentam um desenho
processual que permitiu identificar cinco perfis de clientes com alto potencial de
compra para sistematizar procedimentos de oferta dinâmica de novos produtos e
serviços de telefonia móvel.

Palavras-Chave: Perfis de Consumo; mineração de dados; Aprendizado de Máquina.

ABSTRACT
A proposal for identifying consumption profiles based on machine learning
algorithms for recommending mobile products

In the current scenario, mobile operators seek to understand who their
customers are and what their consumption profiles are. One of the ways to identify
patterns is through data mining algorithms. In this line, the need to know the habits of
customers through the analysis of a set of transactional data of high volume. The
objective of this research will be the grouping of customer profiles according to their
data package usage profile and minutes for suggesting an increase or reduction of
the plan with the operator, with the purpose of improving their experience and
maximizing the time of permanence of this customer in the company and revenue
using machine learning algorithms. We opted to use DSR (Design Scientific
Research) as a methodological reference, and the results of the study present a
procedural design that allowed the identification of five customer profiles with high
purchasing potential to systematize procedures for the dynamic offer of new products
and services of mobile telephony.

Keywords: consumption profiles;data mining; Machine learning; DSR.
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1 INTRODUÇÃO

O objetivo do mobile big data (grande volume de dados de uma empresa de
telefonia móvel) é juntar fragmentos de dados, por exemplo dados do CDR (Call
Detail Record) para obter informações sobre o usuário, seus comportamentos e
revelar rotinas subjacentes que podem ajudar muito na tomada de decisões da
operadora. O lançamento mundial da comunicação móvel 4G em 2014, acelerou a
proliferação de Internet móvel e estimulou uma nova onda de aplicativos móveis em
smartphones (CHENG et al., 2016).
Esta necessidade de ter um mobile big data proporcionou as operadoras
móveis uma oportunidade para coletar uma quantidade enorme de dados a fim de
monitorar os aspectos técnicos e transacionais de suas redes. Comparado com a
chamada característica de 5V, que significa (volume, variedade, velocidade,
veracidade e valor), (CHENG et al, 2016) .

O uso prático de tais dados do CDR, no

entanto, raramente pode ir além do gerenciamento de rede e faturamento.
Apenas com a informação de localização já se pode alcançar uma grande
variedade

de

aplicações

capazes

de

fornecer

serviços

personalizados

(recomendação de contexto, próxima estimativa do tempo de tráfego baseado na
previsão de localização etc.), que podem auxiliar no planejamento de serviços
públicos, por exemplo, análise do fluxo de tráfego, gerenciamento de transporte,
reconhecimento de zona de cidade etc.
Atualmente, os smartphones estão equipados com uma variedade de
sensores que informam a quantidade de passos, batimento cardíaco que
possibilitam analisar e obter diversas formas de comportamento e hábitos de
consumo (QIAO, ZHAO, YANG, LIU, 2018).
Os comportamentos podem ser aprendidos e monitorados por meio de
algoritmos de aprendizado de máquina (machine learning) que viabilizam esta
tecnologia (YANG, et al., 2016). As operadoras móveis também podem coletar uma
grande quantidade de dados para monitorar os aspectos técnicos e transacionais de
suas redes.
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Recentemente, reconheceu-se que tais dados, conhecidos como mobile big
data, poderiam ser uma fonte inexplorada para quase todos os setores sociais. (Y.
HE et al, 2018)
Este trabalho apresentou o desafio de se conhecer e entender os perfis de
consumo dos clientes da operadora de telefonia móvel TIM Itália Milão por meio de
um big data de CDRs (Call Details Records) composto por 2 meses de ligações e
consumo de internet temos como premissa identificar os perfis de consumo de moda
a conhecer melhor os hábitos de consumo de nossos clientes. Visto que os dados
dos clientes em relação a número de telefone, localização estão retirados desta
base de dados.

1.1 Objetivo geral

O objetivo deste trabalho será o agrupamento de perfis de clientes segundo
seu perfil de uso de pacote de dados e minutos para sugestão de aumento ou
redução do plano com a operadora, com o propósito de melhorar sua experiência e
maximizar o tempo de permanência deste cliente na empresa e as receitas por meio
de algoritmos de aprendizagem de máquina.

1.2 Contexto e Motivação

A origem deste trabalho veio com o desafio big data da operadora de telefonia
móvel italiana TIM Milão que ofereceu dois meses de CDR´s (Call Detail Records)
com dados de clientes anônimos, sem número de telefone, sem referência de
geolocalização, gênero ou endereço físico. Apenas o consumo de ligações, sms e
internet.
Como desenvolver um processo baseado em algoritmos de Machine Learning
para identificar perfis de consumo de mobile e fazer recomendações com
informações oriundas de big data?
Em quais áreas são utilizados os algoritmos de Machine Learning para
identificação de novas oportunidades de vendas de serviços e integrados a um Big
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Data que forneça as informações necessárias para aferição e calibragem de
possíveis ofertas aos clientes pós-pago e pré-pago:
a) Comprovação da forte utilização de serviços adicionais Value Added
Services (VAS - Serviços de Valor Adicionado);
b) Os artigos que falam sobre mobile big data e em como construir uma
infraestrutura de big data por meio de Machine Learning;
c) Para as empresas de telefonia celular a possibilidade de oferta em
tempo real de novos produtos e serviços poderia alavancar os
resultados em mais de 25%, conforme estudo do Gartner Group (2018)
e aumento significante no valor de suas ações em bolsa de valores
devido a economia com custo fixo e Capex (Capital Expedido, ou seja,
investimento direto);
d) Identificação dos principais algoritmos supervisionados utilizados para a
identificação de oportunidade de vendas de novos produtos e serviços
de valor agregado aos clientes pós-pago;
e) Possibilidade de integração entre o ambiente pós-pago e pré-pago;
f) Redução de custos de marketing de lançamento de produtos e oferta
de novos serviços;
g) Possibilidade de sincronismo de ofertas dinâmicas entre diversas
plataforma da operadora.

1.3 Problema

Considerando as questões expostas, entende-se que o problema desta
pesquisa se pauta na seguinte pergunta:
A identificação de perfis de consumo facilita a análise de padrões em
conjuntos de dados mobile big data permite a identificação de hábitos do consumidor
que podem alavancar novos produtos ou serviços de telefonia móvel?
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Conhecer os perfis de consumo de seus clientes é importante para direcionar
os investimentos de infraestrutura, marketing e vendas de novos produtos e serviços
de telefonia móvel ?

1.4 Justificativa

Um dos desafios das operadoras de telefonia móvel está em reconhecer os
hábitos de consumo dos clientes para direcionar campanhas de marketing e vendas
mais assertivas.
A proposição de processos desta natureza, poderá gerar melhorias no
atendimento para clientes mobile, bem como, ampliar o conhecimento sobre
aplicação de Machine Learning neste contexto.
Um dos desafios das operadoras de telefonia móvel está em reconhecer os
hábitos de consumo dos clientes para direcionar campanhas de marketing e vendas
mais assertivas.
A proposição de processos desta natureza, poderá gerar melhorias no
atendimento para clientes mobile, bem como, ampliar o conhecimento sobre
aplicação de Machine Learning neste contexto.

1.5 Planejamento do trabalho

Segundo Dresch, Lacerda e Júnior (2015), pesquisa é uma investigação
sistemática que tem como objetivo o desenvolvimento e refinamento de teorias e a
resolução de problemas, e também necessária na ausência de informações
adequadas e sintetizadas, para resolver um determinado problema que poder ser de
ordem teórica ou prática.
Esta pesquisa foi realizada por meio do método DSR, pois possui o propósito
de projetar sistemas que ainda não existem, ou modificar soluções existentes, para
alcançar resultados melhores, a fim de resolver um determinado problema na
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categoria de Sistemas de Informação, e que também seja útil considerando
custo/benefício da solução no ambiente em que será aplicado.
A escolha se dá principalmente porque o DSR é indicado quando o objetivo é
projetar e desenvolver, tendo o pesquisador um papel de construtor/avaliador do
artefato e sendo a avaliação dos resultados por meio de experimentos (DRESCH;
LACERDA, JUNIOR, 2015).

1.5.1 Organização do trabalho

Além da seção introdutória onde foi explorado o contexto, a motivação do
estudo e a identificação do problema, o restante desde estudo está organizado da
seguinte forma:
a) Seção 2 - “Fundamentação teórica”: os artigos identificados foram relevantes
para elaborar as chaves de busca que por conseguinte, transformaram-se no
gerador da revisão sistemática e, desta forma, possibilitaram filtrar os artigos
essenciais para a criação deste objeto de estudo. A estruturação do modelo e
prova de conceito são os produtos gerados por meio de experimento que
permite identificação de perfis de consumo para que possam ser
recomendados serviços para operadoras de telefonia móvel, abrindo uma
janela de oportunidades de novos projetos inovadores e disruptivos.
b) Seção 3 - “Experimento Métodos e dados do experimento – Parte teórica”:
descreve o experimento realizado utilizando Machine Learning em empresa
que opera por aplicativo no setor de transporte particular. A proposição dos
artefatos, juntamente com as técnicas, podem resolver o problema
apresentado. Nesta seção, é definido o planejamento, a execução das
técnicas e como será realizada a análise.
c) Seção 4 - “Método – Demonstração de Resultados”: são expostos os estudos
dos dados, tratamento dos dados e aumento de acurácia em que serão
aplicados com o uso de algoritmos de Machine Learning.
d) Seção 5 – Conclusões: são expostas as conclusões sobre o trabalho
realizado e a possibilidade de continuidade em trabalhos futuros.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta seção é composta por todos os conceitos, algoritmos que foram
utilizados para a construção desta proposta para identificação de perfis de consumo.

2.1 Big data – Definição

Big data é a área do conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter
informações a partir de conjuntos de dados grandes demais para serem analisados
por sistemas tradicionais. (CHENG et al, 2016).
Ao longo das últimas décadas, a quantidade de dados gerados tem crescido
de forma exponencial. Com a evolução da Internet aumentou de forma abrupta a
quantidade de dados produzidos, e a popularização da Internet das Coisas provocou
a saída da era do terabyte para o petabyte. Em 2015, passa-se para a era do
zetabytes, e gera-se mais de 2,5 quintilhões de bytes diariamente. (Gartner, 2018).
O termo big data surgiu em 1997 e este termo foi utilizado para nomear essa
quantidade cada vez mais crescente e não estruturada de dados sendo gerados a
cada segundo.
As ferramentas de big data são de grande importância na definição de
estratégias de marketing, aumento da produtividade, redução de custos e tomada de
decisões mais inteligentes.
Estas ferramentas são viabilizadas por meio de estruturas de dados que
possam concentrar e armazenar um grande volume dados e por conseguinte, fazer
os tratamento destes dados para viabilizar diversas de vendas e marketing.

As

ferramentas de big data mais utilizadas no mercado de software para big data &
analytics são: SAS, Tableu, Alterix, Power BI.
A essência do conceito está em gerar valor para negócios. No que tange à
ciência, o surgimento do big data representou a criação de um novo paradigma que
é o grande sonho de consumo das operadoras de telefonia móvel que é conhecer os
perfis e hábitos de consumo de seus clientes e para avançar as fronteiras do
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conhecimento com novas tecnologias para coletar, manipular, analisar e exibir
dados, construindo valor agregado com as análises geradas.
Com este conhecimento estruturado possibilidade o entendimento de perfis
de consumo e a possibilidade para as operadoras de telefonia criar campanhas e
novas estratégia de vendas para retenção e obtenção de novos clientes.

2.1.1 Construção do Conceito

O termo big data tem um conceito relativo, já que seu tamanho depende de
quem está usando os dados. Neste contexto, o primeiro relato sobre uso de
estatísticas para obter informações de grandes quantidades de dados data de 1663.
Nesse ano, John Graunt utilizou uma grande quantidade de informações, de
diferentes fontes, para estudar a epidemia da peste bubônica na Europa. Para ele,
sua quantidade de dados poderia ser considerado big data.
O uso dos primeiros equipamentos para processar dados datam de 1890,
durante a realização do Censo dos Estados Unidos, conduzido pelo U.S. Census
Bureau. Na ocasião, a máquina de tabulação diminuiu o tempo de processamento
dos dados para apenas seis semanas.
Entretanto, somente no século XX que começaram a surgir os primeiros
sistemas para armazenamento de informações. Em 1927, o engenheiro Fritz
Pfleumer criou um método para guardar informações em fitas magnéticas.
Durante a Segunda Guerra Mundial, foi criada a primeira máquina digital de
processamento de dados. Foi em 1943, quando os britânicos desenvolveram um
sistema para decifrar códigos nazistas, durante a Segunda Guerra Mundial. O nome
da máquina era Colossus, que podia interceptar mensagens a uma taxa de
5000 caracteres por segundo.
O primeiro órgão público criado especificamente para o processamento de
dados, a Agência Nacional de Segurança (NSA) dos EUA, foi fundada em 1952,
com o objetivo de processar dados automaticamente para obter informações
relativas à inteligência durante a Guerra Fria.
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Um dos primeiros centros de dados foi criado em 1965, também pelo governo
americano, com o objetivo de controlar o pagamento de impostos e as impressões
digitais dos americanos.
Este centro de dados possuía o mesmo padrão dos bancos de dados criados
até a década de 1970. Eram bancos de dados centralizados, onde uma mesma
máquina era responsável pelo uso, armazenamento e análise dos dados.
Com

o

aumento

da

quantidade

de

dados,

começaram

a

surgir

novas arquiteturas que permitiam processar e analisar esses dados. Nas década de
80 começaram a surgir os sistemas de bancos de dados paralelos.
Nesse caso, ao invés de um banco de dados centralizado, cada processador
se comunicava com os outros apenas enviando mensagens por meio de uma rede
interconectada. Os primeiros bancos de dados paralelos possibilitaram a criação do
primeiro banco de dados com capacidade em terabytes, pela KMART, em 1986.
Em 1989, o cientista britânico Tim Berners-Lee criou a World Wide Web, para
facilitar a troca de informações entre as pessoas. O que Tim Berners-Lee não sabia,
era que sua invenção iria revolucionar a forma como os dados eram gerados e a
quantidade de dados criados. A criação da web 2.0 ajudou no aumento dos dados.
O termo big data foi usado pela primeira vez em 1997, entretanto o nome
começou a ser usado oficialmente em 2005, quando Roger Mougalas, da O’Reilly
Media, publicou um artigo mencionando o tema.

2.1.2 Tipos de Dados

Existem diferentes tipos básicos de dados que são estudados pelos
especialistas em big data, os conceitos mais utilizados geralmente envolvem: (Y. He
et al, 2018)
•

Social Data: Dados coletados de redes sociais ou ambientes de
interação entre usuários, geralmente demográficos e comportamentais,
ou seja, ditam um padrão de um determinado grupo com as mesmas
características. O Social Data é muito utilizado na análise de
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campanhas de marketing, de maneira a oferecer um serviço ou produto
mais personalizado de acordo com diferentes segmentos.
•

Enterprise Data: Na tradução literal são dados empresariais coletados
pelo RH de empresas, setores de vendas, finanças, logística e
produção. Esses dados são atributos sobre funcionários e setores
diferentes dentro de um ambiente empresarial, podem ser utilizados
para otimizar processos e identificar falhas ou fraudes dentro de uma
determinada seção. Esse tipo de dado é um marco de investimento
estratégico de grandes empresas, que visam minimizar gastos e
otimizar lucros.

•

Personal Data: Dados pessoais, facilmente relacionados ao conceito
da Internet das Coisas, são dados obtidos por meio de aparelhos de
uso pessoal ou coletivo, tais como smartphones, geladeiras, televisões,
carros etc. Esse tipo de dado mostra as preferências pessoais de um
determinado indivíduo por meio do estudo de padrões. Por meio do
uso

do personal

data é

possível

desenvolver

metodologias

personalizadas de interação com o cliente, de maneira a tornar a
relação com o produto menos mecanizada e robotizada.

Com a evolução do personal data surge o mobile big data que é uma solução
que propõe resolver diversos problemas de compreensão e entendimento sobre os
hábitos de consumo, uso de tecnologia, uso de aplicativos móveis, uso de
dispositivos de controle de saúde que são serviços de valor agregado prestados
pelas operadoras de telefonia móvel.
O mobile big data pode ser utilizado para uma variedade impressionante de
propósitos, mas é frequentemente utilizado para a otimização e personalização de
serviços móveis. Desenvolvedores de aplicativos, por exemplo, podem usar a
análise de dados para melhorar seu apps.
Eles podem comparar seus números de retenção de usuários com todos os
outros aplicativos disponíveis no mercado dentro de sua categoria, ou não, para
obter insights sobre como eles se comportam e o que eles podem fazer para mudar
esses números.
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2.2 Mobile Big data

2.2.1 Conceito
O principal objetivo de agrupamento de grande volume de informações é
poder compreender melhor o cliente e conseguir propor e vender soluções
customizadas que atendam seus padrões de consumo e aumente a sua fidelização
junto à operadora móvel.
Na Figura 1, pode-se ter uma visão de quais são as possibilidades de
aplicações do mobile big data disponível no mercado, conforme pesquisa (Y.HE et
al., 2018). Nesta Figura 1 é possível compreender que o conceito de mobile big data
abrange a coleta de informações oriundas de geolocalização, redes sociais,
dispositivos de monitoramento de frequência cardíaca, ou quantidade de esforço
realizado por meio de vários sensores que informam dados que podem ser utilizados
para notificações de situação de saúde (health check), ou seja, batimentos
cardíacos, peso, quantidade esforço realizada com a possibilidade destes dados
serem compartilhados diretamente com o seu médico.

Exemplos. Apple Watch,

Google Fitbit.
Nesta solução de mobile big data, geralmente as estruturas de dados são
divididas em duas categorias. Uma categoria consiste nos dados do nível de
aplicativo, coletados diretamente por fornecedores de aplicativos móveis, a partir de
sensores de celular.
À medida que as tecnologias de sensores de presença, batimentos cardíaco,
pressão arterial, pedômetro, estão instaladas em telefones inteligentes (por exemplo,
IWatch, Fitbit, etc.), o aparelho celular geralmente atua como hub do sensor, porque
facilita a conectividade para coleta e transmissão de dados.
A outra categoria é o nível de rede onde tradicionalmente o dado é coletado
por provedores de serviços de conteúdo e operadoras móveis, que possuem uma
grande quantidade de dispositivos móveis, bem como dados de banda larga móvel
espaço-temporal sobre seus sistemas e clientes.
Este tipo de dado registra o status dos seus clientes, os pedidos de serviço,
bem como as informações do usuário (por exemplo, identificação do usuário,
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localização, tipo de dispositivo, tipo de serviço, tais como: aferição de pressão
arterial, temperatura, pedômetro, geolocalização, etc.) (Y. HE et al., 2018).
Figura 1 - Aplicações de mobile big data

Fonte: Adaptado e traduzido de (Y. HE et al., 2018)

A coleta de dados é o processo no qual os dados que contêm características,
preferências ou atividades do usuário são obtidos. A forma como a coleta de dados
é implementada pode ser classificada em abordagens implícitas e explícitas.
Na abordagem explícita, os usuários são solicitados a fornecer manualmente
várias informações. Embora seja simples e direto, isso exige que cada usuário não
seja apenas claro sobre as informações relevantes que ele é solicitado, mas também
está disposto a levar tempo e esforço para participar (SALVADOR, 2015).
No entanto, isso geralmente é difícil de conseguir, pois os usuários podem ser
desencorajados por tais consultas, pois precisariam navegar por várias telas. Ao
contrário, a abordagem implícita não requer intervenção manual do usuário e é
realizada sem interferir nas atividades usuais do mesmo.
A abordagem implícita também facilita atualizações de informações oriundas
de vários sensores que envolvem geolocalização, consumo de dados, serviços de
rede no telefone celular que são mais frequentes, uma vez que as respostas
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explícitas dos usuários não são necessárias em tais atualizações. Por estas razões,
a abordagem implícita é mais prevalecente.

2.3. Machine Learning

2.3.1 Conceito
A

primeira

pessoa

que

usou

a

frase “aprendizagem

de

máquina” provavelmente foi Arthur Samuel, que desenvolveu um dos primeiros
programas de computador para jogar damas. Em 1959, ele definiu o aprendizado de
máquina como tecnologia que dá aos “computadores a capacidade de aprender sem
serem explicitamente programados”. Outros cientistas da computação propuseram
mais definições matemáticas para o aprendizado de máquina, mas a definição de
Samuel continua a ser uma das mais precisas e fáceis de entender.
A aprendizagem de máquina é um subconjunto da inteligência artificial, o
segmento da ciência da computação que se concentra na criação de computadores
que pensam da maneira que os humanos pensam. Em outras palavras, todos os
sistemas de aprendizado de máquinas são sistemas de IA, mas nem todos os
sistemas de IA possuem capacidades de aprendizado de máquina.
É uma programação usada nos computadores, formada por regras
previamente definidas que permitem aos computadores tomarem decisões com base
nos dados prévios e em dados usados pelo usuário. (CHENG et al., 2016).
De acordo com as programações feitas, o computador tem habilidade para
tomar decisões que podem resolver problemas na internet, por exemplo.

2.3.2 Como funciona o Machine Learning

A base do funcionamento são os algoritmos, que são sequências lógicas
definidas e compostas por informações e instruções que vão ser seguidas pelo
computador. Essas sequências permitem que os computadores tomem uma decisão
de acordo com a situação e com as informações que foram inseridas nele.
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É o algoritmo que carrega as informações sobre como devem ser feitos
determinados procedimentos e operações, ou sobre como uma ação deve ser
executada.
Existem vários tipos de aplicações e de linguagens de programação para o
uso dos algoritmos. Exemplos de aplicações utilizando Machine Learning: Detecção
de fraudes, Sistemas de Recomendação, Mecanismo de Busca, Sistema de
Vigilância em Vídeo, Reconhecimento de Manuscrito, Processamento de Linguagem
Natural, Boots de serviços ao cliente, Segurança de TI, Análise de Streaming de
Dados, Manutenção Preditiva, Detecção de Anomalia, Previsão de Demanda,
Logística, Negociação Financeira, Diagnósticos de cuidados de saúde, veículos
autônomos e robôs.
Elas variam de acordo com a necessidade que vai ser atendida ou com o
objetivo do algoritmo criado. (CHENG et al., 2016).

2.3.3 Tipos de Machine Learning

Existem dois tipos principais de aprendizado da máquina: a aprendizagem
supervisionada e a aprendizagem não supervisionada.

2.3.3.1 Aprendizagem supervisionada

O aprendizado supervisionado requer um programador ou “professor” que
ofereça exemplos de quais entradas se alinham com os resultados. Por exemplo, se
você quisesse usar a aprendizagem supervisionada para ensinar um computador a
reconhecer fotos de gatos, você forneceria um conjunto de imagens, algumas que
foram rotuladas como “gatos” e algumas que foram rotuladas como “não gatos”.
Os algoritmos de aprendizagem de máquina ajudariam o sistema a aprender
a generalizar os conceitos para que ele pudesse identificar gatos em imagens que
não havia encontrado antes, ou seja, em novos conjuntos de dados.
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Os principais algoritmos supervisionados são Redes Neurais, Support Vector
Machine, Redes Bayesianas, Árvores de Decisão e Regressão Logística (CHENG et
al., 2016).

2.3.3.2 Aprendizagem não supervisionada

A aprendizagem não supervisionada exige que o sistema desenvolva suas
próprias conclusões a partir de um determinado conjunto de dados. Por exemplo, se
você tivesse um grande conjunto de dados de vendas on-line, você poderia usar a
aprendizagem sem supervisão para encontrar clusters ou associações entre esses
dados que poderiam ajudá-lo a melhorar seu marketing.
Você pode descobrir, por exemplo, que as mulheres nascidas no início da
década de 1980 com renda superior a 5 mil reais por mês, têm afinidade por uma
marca particular de barra de chocolate ou que as pessoas que compram uma
determinada marca de refrigerante também compram uma certa marca de chips.
Na aprendizagem não supervisionada não existe um resultado específico
esperado, ou seja, não é possível prever os resultados do cruzamento das
informações. Ele é menos preciso que o método supervisionado.
Nesse tipo de aprendizagem os dados são agrupados e os resultados mudam
de acordo com as variáveis. Exemplo: em um motor de busca de uma biblioteca é
possível conseguir resultados variados.
Este método trabalha com heurísticas que proporcionam descoberta de
informações, sendo assim, o conjunto de dados da empresa de telefonia móvel
obtido para o estudo não é rotulado. O aprendizado não supervisionado
desempenha um papel importante no processo de detecção proposto.
Os principais algoritmos não supervisionados utilizados na identificação e
seleção de clientes baseados nos seus hábitos de consumo são: K-means, DBSCAN
e o HMM, (CHENG et al., 2016). Estes algoritmos servem para filtrar e tratar os
dados brutos e a seleção do grupo de clientes, que será objeto de estudo deste
trabalho.
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2.3.4 Para que serve o Machine Learning

O Machine Learning pode ser usado para muitas funções. Uma das mais
usadas hoje em dia é nas mídias sociais, em pesquisas na internet e no marketing
digital.
Os algoritmos de Machine Learning são usados, por exemplo, para fazer
sugestões a um usuário da internet em sites de comércio virtual, redes sociais,
jogos, plataformas de armazenamento de vídeos e aplicativos de reprodução de
música, sistema de recomendação de compra de produtos e serviços baseados em
seus perfis de consumo.
As preferências do usuário durante a navegação e o compartilhamento de
dados são usados para fazer a sugestão de programas ou serviços que sejam
parecidos. O sistema de recomendação de compra baseado em perfis de consumo
com informações oriundas do CDR. (DENG et al, 2015)

2.4. Mineração de Dados (Data Minining)

Prospecção de dados ou mineração de dados (também conhecida pelo
termo data mining) é o processo de explorar grandes quantidades de dados à
procura de padrões consistentes, como regras de associação ou sequências
temporais, para detectar relacionamentos sistemáticos entre variáveis, detectando
assim novos subconjuntos de dados.
No campo da administração, a mineração de dados é o uso da tecnologia da
informação para descobrir regras, identificar fatores e tendências-chave, descobrir
padrões e relacionamentos ocultos em grandes bancos de dados para auxiliar a
tomada de decisões sobre estratégia e vantagens competitivas.
A mineração de dados é formada por um conjunto de ferramentas e técnicas
que por meio do uso de algoritmos de aprendizagem ou classificação baseados em
redes neurais e estatística, são capazes de explorar um conjunto de dados,
extraindo ou ajudando a evidenciar padrões nestes dados e auxiliando na
descoberta de conhecimento. Esse conhecimento pode ser apresentado por essas
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ferramentas de diversas formas: agrupamentos, hipóteses, regras, árvores de
decisão, grafos, ou dendogramas.(CHENG et al, 2016)
O ser humano sempre aprendeu observando padrões, formulando hipóteses e
testando-as para descobrir regras. A novidade da era do computador é o grande
volume de dados que não pode mais ser examinado à procura de padrões em um
prazo razoável. A solução é instrumentalizar o próprio computador para detectar
relações que sejam novas e úteis.
A mineração de dados (MD) surge com essa finalidade e pode ser aplicada
tanto para a pesquisa científica como para impulsionar a lucratividade da empresa
madura, inovadora e competitiva.
Também a multidisciplinaridade da mineração de dados pode ser considerada
inevitável devido à integração de diversas áreas de conhecimento no processo de
análise, abordando áreas de pesquisas que envolvem estatística, matemática e a
computação, as quais são disciplinas fundamentais para realização do processo de
mineração de dados. (CHENG et al, 2016)
Se analisar os dados com estatística de modo mais refinado, à procura de
padrões de vinculações entre as variáveis registradas, estará sendo feita a
mineração de dados.
Busca-se com a MD conhecer melhor os clientes, seus padrões de consumo
e motivações. A MD resgata em organizações grandes o papel do dono atendendo
no balcão e conhecendo sua clientela.
Por meio da MD, esses dados agora podem agregar valor às decisões da
empresa, sugerir tendências, desvendar particularidades dela e de seu meio
ambiente e permitir ações melhor elaboradas aos seus gestores.
Pode-se então diferenciar o business intelligence (BI) da mineração de dados
(MD) como dois patamares distintos de atuação. O primeiro busca subsidiar a
empresa com conhecimento novo e útil acerca do seu meio ambiente e funciona no
plano estratégico. O segundo visa obter, a partir dos dados operativos brutos,
informação útil para subsidiar a tomada de decisão nos escalões médios e altos da
empresa e funciona no plano tático.
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2.4.1 Etapas da mineração de dados

Os passos fundamentais de uma mineração bem sucedida a partir de fontes
de dados (bancos de dados, relatórios, logs de acesso, transações e outros)
consistem de uma limpeza (consistência, preenchimento de informações, remoção
de ruído e redundâncias). Disto nascem os repositórios organizados (Data Marts e
Data Warehouses). (CHENG et al, 2016). As etapas de mineração de dados são
seleção de dados, pré-processamento, transformação, mineração, análise e
assimilação de resultados.
É a partir destas etapas que se pode selecionar algumas colunas para
atravessarem o processo de mineração. Observe que todo esse processo parece
indicar uma hierarquia, algo que começa em instâncias elementares (embora
volumosas) e terminam em um ponto relativamente concentrado.
Encontrar padrões requer que os dados brutos sejam sistematicamente
"simplificados" de forma a desconsiderar aquilo que é específico e privilegiar e/ou
valorizar tudo o que for generalizado.

2.4.2 Tipos de informações obtidas com a mineração de dados

Com o uso da mineração de dados, é possível descobrir informações
relacionadas a associações, sequências, classificação, aglomeração e prognósticos,
conforme (LAUDON & LAUDON, 2011).:
•

Associações: São ocorrências ligadas a um único evento. Por exemplo:
um estudo de modelos de compra em supermercados pode revelar
que, na compra de salgadinhos de milho, compra-se também um
refrigerante tipo cola em 65% das vezes: mas, quando há uma
promoção, o refrigerante é comprado em 85% das vezes. Com essas
informações, os gerentes podem tomar decisões mais acertadas, pois
aprenderam a respeito da rentabilidade de uma promoção.

•

Sequências: Na sequência os eventos estão ligados ao longo do
tempo. Pode-se descobrir, por exemplo, que quando se compra uma
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casa, em 65% as vezes se adquire uma nova geladeira no período de
duas semanas; e que em 45% das vezes, um fogão também é
comprado um mês após a compra da residência.
•

Classificação: Reconhece modelos que descrevem o grupo ao qual o
item pertence por meio do exame dos itens já classificados e pela
inferência de um conjunto de regras. Exemplo: empresas de
operadoras

de

cartões

de

crédito

e

companhias

telefônicas

preocupam-se com a perda de clientes regulares, a classificação pode
ajudar a descobrir as características de clientes que provavelmente
virão abandoná-las e oferecer um modelo para ajudar os gerentes a
prever quem são, de modo que se elabore antecipadamente
campanhas especiais para reter esses clientes.
•

Aglomeração (clustering):

Funciona

de

maneira

semelhante

a

classificação quando ainda não foram definidos grupos. Uma
ferramenta de data mining descobrirá diferentes agrupamentos dentro
da massa de dados. Por exemplo ao encontrar grupos de afinidades
para cartões bancários ou ao dividir o banco de dados em categorias
de clientes com base na demografia e em investimentos pessoais.
•

Prognóstico: Embora todas essas aplicações envolvam previsões, os
prognósticos as utilizam de modo diferente. Partem de uma série de
valores existentes para prever quais serão os outros valores. Por
exemplo, um prognóstico pode descobrir padrões nos dados que
ajudam os gerentes a estimar o valor futuro de variáveis com números
de vendas.

Existem aplicações de data mining para todas as áreas funcionais de uma
empresa, bem como para o trabalho científico ou governamental.
É como usar o data mining para analisar detalhadamente padrões em dados
sobre consumidores e, a partir disso, montar campanhas de marketing um a um ou
identificar clientes lucrativos (LAUDON & LAUDON, 2011).
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2.4.3 Aplicações para Machine Learning e Mobile Big Data

Conforme mencionado anteriormente, o aprendizado da máquina e a
mineração de dados (Machine Learning with mobile Big Data. Machine Learning
Data Mining) são fundamentais para aplicações de mobile big data.
Na verdade, o Machine Learning with Big Data é uma área interdisciplinar,
cruzando estatísticas, matemática, informática que são tradicionalmente aplicadas
ao reconhecimento de fala, visão por computador, processamento de linguagem
natural e assim por diante. Nesta subseção, serão analisados alguns conceitos
importantes de aprendizagem de máquinas em big data.
Geralmente, os dados brutos que ainda não foram tratados e classificados e
ajustados,

não podem

ser diretamente alimentados a

uma máquina de

aprendizagem, pois podem conter redundância, ruído, outliers, o que afetará
negativamente a aprendizagem e o desempenho. Portanto, os dados devem ser
previamente processados antes da aplicação do Machine Learning.
Na verdade, a limpeza de dados sozinha pode não ser suficiente, pois os
dados brutos, às vezes, podem não ser até mesmo os recursos necessários para
uma determinada aplicação.
Por exemplo, os locais de armazenamento das informações sobre mobile big
data são a longitude e a latitude das informações dos locais de GPS, os quais são
os principais dados brutos, e amostras do geoespaço contínuo (YANG, CHENG,
CUI, FANG 2016).
O CDR contém as localizações discretas das estações de base e os registros
desse tipo de locais correspondentes a um ID de célula. A informação do Global
Position System (GPS - Sistema de Posicionamento Geográfico) poderia ser usada
diretamente na sua forma original, sem qualquer processamento posterior para
fornecer recursos mais informativos ou convenientes.
Por exemplo, o número de locais distintos, bem como o tempo de
permanência gasto em um local específico poderia ser derivado do GPS bruto de
dados.
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Os dados podem melhorar o desempenho de aprendizado dos algoritmos de
aprendizado de máquina, facilitando assim a extração de informações em preditores
ou capturas. Por outro lado, se não executada adequadamente, a extração de
recursos pode levar à perda de informação a partir dos dados originais.
A representação do aprendizado permite que o Machine Learning com Mobile
Big Data circule baseada na intuição humana e em conhecimento anterior,
especialmente sob o contexto de variedade herdada em big data. A aprendizagem
de

representação

foi

estudada

e

aplicada

no

reconhecimento

de

fala,

reconhecimento de objetos e processamento de idiomas.
Assim, a aprendizagem de máquina pode vir a ser útil para ajudar a formular
uma boa representação a fim de alcançar um bom desempenho do Machine
Learning com Mobile Big Data.
Os modelos de Machine Learning com Mobile Big Data podem ser
categorizados em dois tipos: o descritivo e o preditivo. O tipo descritivo destina-se a
ilustrar a dependência ou relacionamento entre os dados, enquanto o tipo preditivo
prediz a partir de dados rotulados, com base na função aprendida. (DENG et al,
2015)
Dependendo se os dados são rotulados, a categorização em descritivo e os
tipos preditivos também podem ser denominados como supervisionados e
aprendizagem supervisionada, respectivamente.

2.5 Agrupamentos de dados

Apresenta-se neste item, de forma detalhada, o conceito de agrupamento,
objeto de estudo que será aplicado na criação do experimento validado e
experimentado nas bases da empresa de telefonia móvel.
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2.5.1 Conceito

O clustering, ou análise de agrupamento de dados, é o conjunto de técnicas
de prospecção de dados (data mining) que visa fazer agrupamentos automáticos de
dados segundo o seu grau de semelhança. O critério de semelhança faz parte da
definição do problema dependendo do algoritmo. A cada conjunto de dados
resultante do processo dá-se o nome de grupo, aglomerado ou agrupamento
(cluster).
O procedimento de agrupamento (clustering) também pode ser aplicado a
bases de texto utilizando algoritmos de prospecção de texto (text mining), onde o
algoritmo procura agrupar textos que falem sobre o mesmo assunto e separar textos
de conteúdo diferentes.
Normalmente o usuário do sistema deve escolher a priori o número de grupos
a serem detectados. Alguns algoritmos mais sofisticados pedem apenas o número
mínimo, outros têm a capacidade de subdividir um grupo em dois.
Os tipos de algoritmos de agrupamento de dados mais comuns são: os
particionais e os hierárquicos.

2.5.2 Classificação de Algoritmos de Cluster

Os algoritmos de classificação são geralmente segmentados em duas
categorias: algoritmos hierárquicos e algoritmos particionais.
Nos algoritmos hierárquicos os dados são particionados gerando uma
representação hierárquica dos agrupamentos que facilita a visualização e o
entendimento dos agrupamentos, bem como o grau de semelhança entre eles. Não
é necessário a definição prévia de um número de agrupamentos (CHENG et al.,
2016).
Os algoritmos particionais são baseados na minimização de uma função de
custo e necessita da definição de um número de agrupamentos prévio. Eles
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apresentam uma partição única dos dados dividida em diversos grupos (SHINDE, et
al, 2015).

2.5.3 Algoritmo Hierárquico

Os algoritmos hierárquicos são divididos em duas categorias: aglomerativos e
divisivos. Nos algoritmos aglomerativos o método inicia com cada padrão formando
o agrupamento e, gradativamente, os elementos são agrupados até que haja um
único agrupamento contendo todos os dados.
Inicialmente, há poucos agrupamentos e os elementos possuem alto grau de
similaridade. Ao final, haverá poucos agrupamentos com muitos elementos e menos
similaridades entre eles. São os mais comuns entre os métodos hierárquicos
(CHENG et al., 2016).
As principais desvantagens dos métodos hierárquicos aglomerativos são
(CHENG et al., 2016):
•

Os agrupamentos não podem ser corrigidos, sendo que os padrões do
agrupamento continuarão nesse agrupamento até o fim da execução do
algoritmo; e

•

Necessita de muito espaço de memória e tempo de processamento devido
a matriz de similaridade.

Os algoritmos divisivos iniciam-se com um agrupamento único formado por
todos os elementos e vai se dividindo em agrupamentos menores até que finalize
com um agrupamento por padrão.
São utilizados com menor frequência do que os algoritmos aglomerativos,
pois exigem uma capacidade computacional maior, no entanto possuem a vantagem
de permitir muitas divisões no primeiro passo da execução do algoritmo, reduzindo
assim a probabilidade de uma decisão incorreta. Por esse motivo é considerado
mais seguro que os métodos aglomerativos (CHENG et al., 2016).
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2.5.4 Algoritmo Particional

Os

métodos particionais

criam

agrupamentos

com

um

número

de

agrupamento determinado previamente. Tem como vantagem, em relação aos
hierárquicos, do padrão poder mudar de agrupamento a partir da evolução do
algoritmo, de operar com bases de dados maiores e serem mais rápidos (CHENG et
al., 2016).
A principal desvantagem dos algoritmos particionais é que devido o número
de agrupamentos ser definido previamente, poderá indicar interpretação errada dos
dados caso o número do agrupamento não for o ideal, gerando diferentes resultados
a cada rodada (CHENG et al., 2016).
Os algoritmos particionais são divididos em duas categorias: métodos nãoexclusivos e métodos exclusivos.
Os métodos não-exclusivos têm como propósito identificar agrupamentos
naturais de dados para produzir uma representação sucinta do comportamento do
sistema.
É comum que elementos pertençam a um único agrupamento. São
conhecidos como métodos fuzzy, permitem alguma ambiguidade entre os
elementos, o que realmente acontece (CHENG et al., 2016).
A principal vantagem desse tipo de agrupamento é permitir algumas
incertezas na base de dados que é comum e por ele representar com muitos
detalhes a informação sobre as estruturas dos elementos, no entanto essa última
pode representar uma desvantagem caso o número de objetos e de agrupamentos
cresça muito. Outra desvantagem é que geralmente consome muito tempo de
computação (SHINDE et al, 2015).
Os métodos exclusivos não criam uma estrutura de árvore para descrever o
agrupamento de dados e é mais indicado para uma grande quantidade de dados.
Tem como resultado um conjunto de agrupamentos compactos e separados tanto
quanto possível. O algoritmo K-means pertence a esse tipo de método (SHINDE et
al, 2016).
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2.5.5 Medidas de similaridade e de dissimilaridade

No agrupamento, a proximidade ou não dos dados é geralmente indicada por
uma distância. Esse critério é conhecido como medida de Similaridade ou
Dissimilaridade: (SHINDE et al, 2016)
•

Similaridade: quanto maior o valor observado entre cada par de
objetos, significa que mais parecidos eles são. Neste problema, se dá a
máquina aprendiz pares de exemplos que são considerados similares e
pares de objetos menos similares. Então ela precisa aprender uma
função de similaridade (ou uma função de distância métrica) que possa
predizer se novos objetos são similares. Isso é usado, às vezes,
em sistemas de recomendação.

•

Dissimilaridade: quanto maior o valor observado entre cada par de
objetos, significa que menos parecidos eles são. As medidas de
distância, correlação e associação serão descritas a seguir. Considerese o problema de estimar a probabilidade de um ponto de teste
no espaço euclidiano N-dimensional pertencer ao conjunto, onde se
tem pontos amostrais que certamente pertencem a esse conjunto. Um
primeiro passo poderia ser a determinação da média do centro de
massa dos pontos amostrais. Intuitivamente, quanto mais próximo
estiver o ponto em questão deste centro de massa, mais provável é
que pertença ao conjunto.

Todavia, precisa-se também determinar a dimensão do conjunto. Uma
abordagem simplista é estimar o desvio-padrão das distâncias dos pontos amostrais
até ao centro de massa. Se a distância entre o ponto em teste e o centro de massa é
menor que um desvio-padrão, poder-se-á concluir que é altamente provável que
esse ponto pertença ao conjunto. Quanto mais distante esteja, mais provável é que
o ponto não deva ser classificado como pertencente ao conjunto.
Relacionando isto com a distribuição normal obtém-se a probabilidade de o
ponto de teste pertencer ao conjunto.
O problema com a abordagem descrita é a suposição de que os pontos
amostrais são distribuídos à volta do centro de massa de um modo esférico. Se a
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distribuição fosse claramente não-esférica, por exemplo elipsoide, dever-se-ia
esperar que a probabilidade do ponto de teste pertencer ao conjunto iria depender
não apenas da distância ao centro de massa, mas também da direção. Nestas
direções onde o elipsoide tem um eixo menor, o ponto de teste deverá estar mais
próximo, mas se o eixo for maior, então o ponto de teste poderá estar mais distante
do centro de massa. (KIBRIA et al, 2018)
Colocando isto numa formulação matemática, o elipsoide que melhor
representa a distribuição de probabilidade do conjunto pode ser estimado
construindo a matriz de covariância da amostra. A distância de Mahalanobis é
simplesmente a distância do ponto de teste ao centro de massa dividida pelo
comprimento do elipsoide na direção do ponto de teste.
A distância de Mahalanobis tem em conta a variabilidade. Em vez de tratar
todos os valores de igual modo quando calcula a distância ao ponto central,
pondera-os pela diferença à amplitude de variação na direção do ponto de teste. A
fronteira de Mahalanobis torna-se assim clara. Esta função constrói um espaço ao
longo do eixo de alongamento elíptico que for detectado. (Zhang et al, 2016)
Em termos das medidas de Mahalanobis, uma amostra "A" terá um valor
substancialmente menor de distância à medida que uma amostra "B" se distribuir ao
longo do eixo do grupo com maior variabilidade. Assim, a amostra "A" é mais
provavelmente classificada como relacionada com o grupo. As distâncias de
Mahalanobis permitem observar não apenas as variações (variância) mas também a
covariância.
O grupo com

as

distâncias

de

Mahalanobis,

como

medida,

define

um espaço multidimensional cujas fronteiras determinam o intervalo de variação tido
por aceitável, para que amostras desconhecidas possam ser classificadas como
relacionadas com uma distribuição.
Outra vantagem de usar a medida de Mahalanobis para discriminar, é que as
distâncias são calculadas em unidades de desvio-padrão a partir da média do grupo,
o que faz com que a elipse englobante calculada formada à volta do cluster defina a
zona de um desvio-padrão. Isto permite ao analista atribuir uma probabilidade
estatística a essa medida. Em teoria, amostras com uma distância de Mahalanobis
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de 3 ou mais têm probabilidade de 0,01 ou menos podem ser classificadas como
não-membros do grupo em causa.

2.5.6 Sistema de Recomendação

Em resposta à dificuldade das pessoas em escolher entre uma grande
variedade de produtos e serviços, e entre as várias alternativas que lhe são
apresentadas, surgem os sistemas de recomendação computacionais. A evolução
destes sistemas e o fato deles trabalharem com grandes bases de informações
permitiram que recomendações emergentes (não triviais) pudessem ser alcançadas,
proporcionando ainda maior credibilidade que uma recomendação humana. (DENG
et al, 2015).
Os proponentes de um dos primeiros sistemas de recomendação,
denominado Tapestry, desenvolvido no início dos anos 90, criaram a expressão
“Filtragem Colaborativa” visando designar um tipo de sistema específico no qual a
filtragem da informação era realizada com o auxílio humano, ou seja, por meio da
colaboração entre os grupos interessados.
Vários pesquisadores acabaram adotando esta terminologia para denominar
qualquer tipo de sistema de recomendação subseqüente. (Kibria et al. 2018), no seu
artigo, defendeu o termo “sistemas de recomendação” como terminologia mais
genérica do que filtragem colaborativa, já que sistemas de recomendação podem
existir sem nenhuma colaboração entre as pessoas.
As raízes dos sistemas de recomendação podem ser encontradas nos
trabalhos extensivos das ciências cognitivas, teoria de aproximação, recuperação da
informação, teoria de previsões e também possuem influências das ciências de
administração e marketing.
A área de sistemas de recomendação emergiu como uma área de pesquisa
independente, no meio da década de 90, quando a partir do sistema de
recomendação Tapestry, os pesquisadores passaram a focar em problemas de
recomendação que explicitamente invocavam estruturas de avaliação (ratings). A
partir deste momento surgiram os primeiros artigos sobre filtragem colaborativa, nos
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quais o problema foi formalizado primeiramente e desde então estudado
intensamente.
Por exemplo, seja C o conjunto de todos os usuários de um determinado
sistema, e seja S' o conjunto de todos os possíveis itens que podem ser
recomendados como livros, filmes, restaurantes etc. Seja u a função utilidade que
mede o quão útil é um determinado item s para um determinado usuário c, conforme
a Equação 1:
𝑢: 𝐶 × 𝑆 → 𝑅

(1)

Onde: R é um conjunto totalmente ordenado. Então, para cada usuário c ∈ C,
procura-se um item s' ∈ S que maximiza a utilidade do usuário. Isto pode ser
expressado pela Equação 2, abaixo:
∀ 𝑐 ∈ 𝐶, = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑠𝑥𝑠 ∈ 𝑆 𝑢(𝑐, 𝑠)

(2)

Em um sistema de recomendação a utilidade de um item é geralmente
representada por uma avaliação que indica o quanto um determinado usuário gosta
de um item. No entanto, conforme descrito na definição acima, a função de utilidade
pode ser uma função arbitrária.
Cada elemento do espaço de usuários C pode ser definido por meio

de

um profile que inclui suas características, como idade, sexo, estado civil, renda etc.
No caso mais simples, o profile pode conter um único elemento como o User ID.
Da mesma forma, cada item do espaço S pode ser definido por um conjunto
de características. Por exemplo, na recomendação de filmes, na qual S é a coleção
de filmes, cada filme pode ser representado não apenas pelo seu ID, mas também
pelo seu título, gênero, diretor, ano de lançamento, atores principais etc. (Kibria et al,
2018)
O problema central dos sistemas de recomendação reside no fato da
utilidade u geralmente não ser definida em todo o espaço C x S, mas apenas em um
subconjunto deste. Isto significa que u precisa ser extrapolado para todo o espaço C
x S. Geralmente em sistemas de recomendação, a utilidade é definida por meio de
avaliações, e estas são definidas apenas nos itens previamente avaliados pelos
usuários. Deste modo, o algoritmo de recomendação deve ser capaz de estimar
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(predizer) as avaliações não realizadas para os pares usuário-item e de fazer
recomendações apropriadas baseadas nestas predições.
A extrapolação de avaliações conhecidas para avaliações inexistentes é
geralmente feita pela:
1) Especificação de heurísticas que definem a função utilidade e validam
empiricamente sua performance; e
2) Pelas estimativas da função utilidade por meio da otimização de algum
critério de performance como o mean square error.
Assim que avaliações desconhecidas são estimadas, o sistema de
recomendação

seleciona

aquelas

com

maiores

avaliações

para

serem

recomendadas.
A predição de avaliações de itens ainda não avaliados pode ser feita de
diferentes formas utilizando métodos de aprendizado de máquinas, teorias de
aproximação e vários tipos de heurísticas.
Os sistemas de recomendação são classificados de acordo com o método de
predição utilizado, o que auxilia na pesquisa da área. Esta classificação é feita
usualmente em três categorias propostas inicialmente por (Shoham e Balabanovic
(1997)). Contudo, a explicação de cada uma delas vem sendo complementada pelos
diversos trabalhos conduzidos desde então:
•

Recomendações Baseadas em Conteúdo: O usuário receberá
recomendações de itens similares a itens preferidos no passado;

•

Recomendações Colaborativas: O usuário receberá recomendações de
itens que pessoas com gostos similares aos dele preferiram no
passado. Este método é subdividido em duas categorias: a primeira
chamada de memory-based, e a segunda chamada de model-based;

•

Métodos Híbridos: Estes métodos combinam tanto estratégias de
recomendação baseadas em conteúdo quanto estratégias baseadas
em colaboração; e

•

Avaliação de Sistemas de Recomendação: Na caracterização dos
sistemas de recomendação como uma área de pesquisa científica, é
fundamental entender as metodologias para avaliação dos sistemas.
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Uma forma eficaz para a avaliação de sistemas de recomendação é por meio
da comparação das predições realizadas com as respectivas avaliações reais de
usuários para as instâncias preditas.
Este tipo de avaliação era considerada custosa e difícil antes do surgimento
das grandes empresas de comércio eletrônico, que possuem grandes bases de
dados com milhares de usuários e itens. Desta forma, com a supressão de uma
determinada avaliação já feita, o sistema de recomendação é utilizado para fazer
uma determinada predição e, então, esta é comparada com a avaliação real.
A obtenção de métricas para aferir o desempenho de um sistema de
recomendação antes de uma ampla utilização comercial é fundamental para verificar
se as predições realizadas serão adequadas para o propósito em questão. A seguir
são apresentadas quatro das principais métricas utilizadas na literatura para a
avaliação de sistemas de recomendação: (Shoham e Balabanovic et al 1997).
1. Precisão I (Precision): A precisão de um sistema indica a quantidade
de itens recomendados que são do interesse do usuário em relação ao
conjunto de todos os itens que lhe são recomendados.
2. Precisão II: A precisão de um sistema indica o quanto uma predição é
próxima da avaliação real feita pelo usuário. Esta aferição só é possível
de ser feita conforme ensaio explicado no início desta seção.
3. Recuperação (Recall): O índice de recuperação indica a quantidade de
itens

de

interesse

do

usuário

que

aparecem

na

lista

de

recomendações.
4. Cobertura (Coverage): A cobertura é a proporção de itens que são
passíveis de serem recomendados em relação ao conjunto de todos os
itens conhecidos pelo sistema de recomendação.

2.5.7. Medidas de distância (K nearest neighbour)

Pode-se considerar cada atributo de um elemento de um conjunto de dados
como uma dimensão num espaço multidimensional, então a descrição de cada

42

elemento corresponde a um ponto nesse espaço. Sendo assim, há variadas
maneiras de calcular a distância entre dois pontos no espaço (DENG et al., 2015).
A representação do modelo para o KNN é o conjunto de dados completo do
treinamento. Como o KNN não possui outro modelo além de armazenar o conjunto
de dados inteiro, portanto, não é necessário aprender.
Implementações eficientes podem armazenar os dados usando estruturas de
dados complexas, como árvores KNN para fazer a pesquisa e a correspondência de
novos padrões durante a previsão eficiente.
Como todo o conjunto de dados de treinamento é armazenado, convém
pensar cuidadosamente sobre a consistência de seus dados de treinamento. Pode
ser uma boa ideia organizá-lo, atualizá-lo com frequência à medida que novos dados
forem disponibilizados e remover dados errôneos e discrepantes.
A KNN faz previsões usando o conjunto de dados de treinamento
diretamente. As previsões são feitas para uma nova instância (x) pesquisando todo o
conjunto de treinamento para as K instâncias mais semelhantes (os vizinhos) e
resumindo a variável de saída para essas instâncias de K. Para a regressão, essa
pode ser a variável de saída média; na classificação, esse pode ser o valor de classe
do modo (ou mais comum). (DENG et al., 2015).
Para determinar quais das instâncias do K no conjunto de dados de
treinamento são mais semelhantes a uma nova entrada, uma medida de distância é
usada. Para variáveis de entrada de valor real, a medida de distância mais popular é
a distância euclidiana.
A distância euclidiana é calculada como a raiz quadrada da soma das
diferenças quadráticas entre um novo ponto (x) e um ponto existente (xi) em todos
os atributos de entrada j.
Equação 3: Distância Euclidiana:
(x, xi) = sqrt (soma ((xj – xij) ^ 2))

(3)

Outras medidas populares de distância incluem:
•

Distância de Hamming: Calcula a distância entre os vetores binários
( mais ).
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•

Manhattan Distance: Calcula a distância entre vetores reais usando a
soma de sua diferença absoluta. Também chamado de City Block
Distance ( mais ).

•

Distância

Minkowski:

Generalização

da

distância

Euclidiana

e

Manhattan ( mais ).
Existem muitas outras medidas de distância que podem ser usadas, como
a distância de Tanimoto, Jaccard , Mahalanobis e cosseno.

Pode-se escolher a

melhor métrica de distância com base nas propriedades de seus dados. Se não tiver
certeza, ainda é possível experimentar diferentes métricas de distância e valores
diferentes de K juntos e ver qual mistura resulta nos modelos mais precisos.
Euclidiana é uma medida de distância para usar se as variáveis de entrada
forem semelhantes em tipo (por exemplo, todas as larguras e alturas medidas). A
distância de Manhattan, por sua vez, é uma medida para usar se as variáveis de
entrada não forem semelhantes em tipo (como idade, sexo, altura, etc.).
O valor para K pode ser encontrado por ajuste de algoritmo. É uma boa
prática tentar vários valores diferentes para K (por exemplo, valores de 1 a 21) e ver
o que funciona melhor para o problema. (DENG et al., 2015).
A complexidade computacional do KNN aumenta com o tamanho do conjunto
de dados de treinamento. Para conjuntos de treinamento muito grandes, o KNN
pode ser estocástico, tomando uma amostra do conjunto de dados de treinamento a
partir do qual calcular as instâncias mais semelhantes.
KNN pode ser representado de diversas formas por meio de disciplinas com
nomes diferentes, por exemplo:
Aprendizado Baseado em Instância: As instâncias de treinamento brutas são
usadas

para

fazer

previsões. Como

tal,

o

KNN

é

geralmente

chamado

de aprendizado baseado em instância ou de aprendizado baseado em casos (onde
cada instância de treinamento é um caso do domínio do problema).
Aprendizado Preguiçoso: Nenhum aprendizado do modelo é necessário e
todo o trabalho acontece no momento em que uma previsão é solicitada. Como tal, o
KNN é frequentemente referido como um algoritmo de aprendizado lento.
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Não paramétrica: a KNN não faz suposições sobre a forma funcional do
problema a ser resolvido. Como tal, o KNN é referido como um algoritmo de
aprendizagem de máquina não paramétrico.
O KNN pode ser usado para problemas de regressão e classificação. Quando
o KNN é usado para problemas de regressão, a previsão é baseada na média ou na
mediana das instâncias mais semelhantes.
Já quando o KNN é usado para classificação, a saída pode ser calculada
como a classe com a maior frequência das instâncias mais semelhantes do K. Cada
instância, em essência, vota em sua classe e a classe com o maior número de votos
é considerada a predição.
As probabilidades de classe podem ser calculadas como a frequência
normalizada de amostras que pertencem a cada classe no conjunto de K instâncias
mais semelhantes para uma nova instância de dados. Por exemplo, em um
problema de classificação binária (a classe é 0 ou 1):
p (classe = 0) = contagem (classe = 0) / (contagem (classe = 0) + contagem
(classe = 1))
Se você está usando K e você tem um número par de classes (por exemplo,
2), é uma boa ideia escolher um valor K com um número ímpar para evitar
empate. E o inverso, use um número par para K quando você tiver um número ímpar
de classes.
Os empates podem ser quebrados consistentemente expandindo K por 1 e
observando a classe da próxima instância mais semelhante no conjunto de dados de
treinamento.
O KNN funciona bem com um pequeno número de variáveis de entrada (p),
mas fica complexo, quando o número de entradas é muito grande.
Cada variável de entrada pode ser considerada uma dimensão de um espaço
de entrada p-dimensional. Por exemplo, se você tivesse duas variáveis de entrada
x1 e x2, o espaço de entrada seria bidimensional.
À medida que o número de dimensões aumenta, o volume do espaço de
entrada aumenta a uma taxa exponencial.
Melhor preparação dos dados para KNN:
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Rescale Data: O KNN funciona muito melhor se todos os dados tiverem a
mesma escala. Normalizar seus dados para o intervalo [0, 1] é uma boa
ideia. Também pode ser uma boa ideia padronizar seus dados se tiver uma
distribuição gaussiana.
Endereço de dados ausentes: Dados ausentes significam que a distância
entre as amostras não pode ser calculada. Essas amostras podem ser excluídas ou
os valores ausentes podem ser imputados.
Dimensionalidade inferior: o KNN é adequado para dados dimensionais
inferiores. Você pode experimentá-lo em dados de alta dimensão (centenas ou
milhares de variáveis de entrada), mas esteja ciente de que ele pode não funcionar
tão bem quanto outras técnicas.
O KNN pode se beneficiar da seleção de recursos que reduz a
dimensionalidade do espaço do recurso de entrada.

2.5.8 Medidas de Correlação

É um outro tipo de medida de similaridade entre um par de exemplos. Ela é o
coeficiente de correlação entre pares e é medido utilizando diversos atributos e
representa a similaridade por meio de características. É definida pela Equação 4
(DENG et al., 2015).
Em estatística descritiva, o coeficiente de correlação de Pearson, também
chamado de "coeficiente de correlação produto-momento" ou simplesmente de "ρ de
Pearson" mede o grau da correlação (e a direção dessa correlação - se positiva ou
negativa) entre duas variáveis de escala métrica (intervalar ou de rácio/razão).
Este coeficiente, normalmente representado por ρ assume apenas valores
entre -1 e 1, podendo significar:
•

Uma correlação perfeita positiva entre as duas variáveis;

•

Uma correlação negativa perfeita entre as duas variáveis - Isto é, se
uma aumenta, a outra sempre diminui; ou
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•

Que as duas variáveis não dependem linearmente uma da outra. No
entanto, pode existir uma dependência não linear. Assim, o
resultado deve ser investigado por outros meios.

Equação 4 – Equação de correlação de relação de Pearson

𝑟=

Σ(𝑥𝑖 −𝑥̅ )(𝑦𝑖 −𝑦̅)

(4)

√(Σ(𝑥𝑖 −𝑥̅ )2 )(Σ(𝑦𝑖 −𝑦̅)2 )

Fonte: DENG et al., 2015

onde 𝑥1, 𝑥2 ,..., 𝑥𝑛 , 𝑦2 ,..... 𝑦𝑛 e

são os valores medidos de ambas as

variáveis. Para além disso:

𝑥̅ =

1
𝑛

. ∑𝑛 𝑥𝑖

(5)

e
1

𝑦̅ = 𝑛 . ∑𝑛𝑖=1 𝑦𝑖

(6)

São as médias aritméticas de ambas as variáveis. A análise correlacional
indica a relação entre duas variáveis lineares e os valores sempre serão entre +1 e 1. O sinal indica a direção, se a correlação é positiva ou negativa, e o tamanho da
variável indica a força da correlação.
Cabe observar que, como o coeficiente é concebido a partir do ajuste linear,
então a fórmula não contém informações do ajuste, ou seja, é composta apenas dos
dados.
Interpretando:

•

0.9 para mais ou para menos indica uma correlação muito forte.

•

0.7 a 0.9 positivo ou negativo indica uma correlação forte.

•

0.5 a 0.7 positivo ou negativo indica uma correlação moderada.
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•

0.3 a 0.5 positivo ou negativo indica uma correlação fraca.

•

0 a 0.3 positivo ou negativo indica uma correlação desprezível.

2.5.9. Medidas de associação

Medida de similaridade utilizada para comparar atributos que contenham
somente valores discretos. Exemplificando, essa medida pode ser representada por
“sim” ou “não” ou “1” e “0”. A forma mais simples de demonstrar essa medida é
considerar

a

porcentagem

de

vezes

que

ocorre

uma

concordância

ou

correspondência entre um par de correspondentes.

2.5.10 Classificação de algoritmos

Os

algoritmos

de

classificação

são

geralmente

segmentados

para

comparação e aglomeração de data sets.
Os modelos de classificação podem ser offline ou em tempo real. Conforme a
Figura 2 abaixo, tem-se os dados históricos que são tratados por meio

de

mecanismos de engenharia (algoritmos) que por conseguinte, ajudam a criar um
modelo de treinamento e o seu respectivo modelo de avaliação.
Já no modelo abaixo, de computação em tempo real, é necessário que se
tenha a estrutura de dados validada junto com o seu respectivo modelo de
classificação e seleção que permitirá fazer a oferta dinâmica para os usuários alvo.
Isso precisa ser classificado e validado.
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Figura 2 - Modelo de classificação

Fonte: Traduzido e adaptado pelo autor (ZHANG et al., 2016)

2.5.11 Algoritmo K-means

O K-means faz parte da lista de algoritmos de aprendizados não
supervisionados que não necessitam de conhecimento prévio dos CDR´s no
conjunto de dados, ou seja, não necessitam de rótulos (DENG et al., 2015).
Seu funcionamento está baseado em agrupar os dados com base na
similaridade de seus valores de atributos, esses grupos formados são chamados de
cluster. É necessário que o número de clusters K seja fixado previamente ao
processamento.
O agrupamento é realizado minimizando a soma dos quadrados de distâncias
entre cada ponto de dados e o centroide do cluster ao qual ele pertence. É
selecionado aleatoriamente K objetos, cada um dos quais representa uma média de
cluster. Um objeto é atribuído a um, e somente um dos K clusters considerando a
maior semelhança com base na distância entre o objeto e a média do cluster. Após
esse passo, a nova média é calculada para cada cluster. Esse processo é cíclico.

49

O algoritmo K-means geralmente é executado diversas vezes com diferentes
tamanhos de cluster, em seguida a distorção dos clusters é calculada. O menor valor
de distorção é considerado o melhor agrupamento, já que o K-means tenta minimizar
a distorção de cluster definida pela soma das diferenças quadráticas entre cada
ponto de dados e seus centroides correspondentes.
Dentre as vantagens do K-means é possível ressaltar: (ZHANG et al., 2016)
a) Rápido, robusto e mais fácil de entender;
b) Apresenta melhores resultados quando o conjunto de dados é distinto
ou bem separado um do outro.
Como desvantagem do K-means destacam-se:
a) O algoritmo requer uma especificação prévia do número de cluster,
b) O uso de atribuição exclusiva, caso haja dois dados altamente
sobrepostos, K-means não consegue resolver, principalmente se
possuir 2 clusters;
c) As medidas de distância euclidianas podem ponderar de forma desigual
os fatores subjacentes;
d) Não é possível lidar com dados ruidosos e outliers;
e) Faltam algoritmos para conjunto de dados não lineares.
Com base nas desvantagens do algoritmo K-means e de problemas
identificados nos artigos para a detecção de fraude, é necessária atuação prévia
para a automatização desse processo. Na seção seguinte serão detalhados os
principais problemas que necessitam de atuação.

2.5.12 O Método DBSCAN
DBSCAN, abreviação do termo ‘Density Based Spatial Clustering of
Application with Noise’ (Clusterização Espacial Baseada em Densidade de
Aplicações com Ruído) é um método de clusterização não paramétrico baseado em
densidade, proposto por (ESTER et al., 1998). que é significativamente efetivo para
identificar clusters de formato arbitrário e de diferentes tamanhos, identificar e
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separar os ruídos dos dados e detectar clusters “naturais” e seus arranjos dentro do
espaço de dados, sem qualquer informação preliminar sobre os grupos. O método
requer somente um parâmetro de entrada, mas dá suporte para determinar um
apropriado valor para ele.
De acordo com (ESTER et al., 1998). escrevem que a noção de clusters e o
algoritmo DBSCAN se aplicam para espaços Euclidianos de duas e três dimensões,
como para qualquer espaço característico de alta dimensão.
O método DBSCAN é aplicável a qualquer base de dados contendo dados de
um espaço métrico (isto é, bases de dados com uma função de distância para pares
de objetos) (ESTER et al., 1998). Os autores salientam ainda que a abordagem
trabalha com qualquer função de distância, de maneira que uma função apropriada
pode ser escolhida para alguma dada aplicação.
Neste trabalho usamos a distância euclidiana.

A ideia chave do método

DBSCAN é que, para cada ponto de um cluster, a vizinhança para um dado raio
contém, no mínimo, certo número de pontos, ou seja, a densidade na vizinhança tem
que exceder um limiar. Para entender o método é necessário conhecer algumas
definições específicas listadas a seguir. (ESTER et al., 1998).
Definição 1: ( -vizinhança de um ponto) A vizinhança de um objeto p com raio
ε é chamada de -vizinhança de p é dada por: N (p)= { q em D| dist(p,q)< }.
Uma abordagem ingênua poderia exigir para cada ponto em um cluster que
haja pelo menos um número mínimo (MinPts) de pontos na -vizinhança daquele
ponto. No entanto, esta abordagem falha porque há dois tipos de pontos em um
cluster, pontos dentro do cluster (pontos centrais) e pontos na fronteira do cluster
(pontos de borda).
Definição 2 (Ponto Central) : Se a ε-vizinhança de um objeto p contém ao
menos um número mínimo, MinPts, de objetos, então o objeto p é chamado de ponto
central . Por exemplo, na Figura 4, se adotarmos MinPts = 4, p é um ponto central e
os demais não são pontos centrais.
Definição 3 (pontos de borda): Se a ε–vizinhança de um objeto p contém
menos que MinPts mas contém algum ponto central, então o objeto p é chamado de
ponto de borda. Na Figura 4, q, r e s são pontos de borda. Na Figura 4, q é
alcançável por densidade de p e p é alcançável por densidade de q.
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Em geral, a ε-vizinhança de um ponto de borda contém significativamente
menos pontos do que a ε-vizinhança de um ponto central. Portanto, deve-se definir o
número mínimo de pontos, MinPts, para um valor relativamente baixo, de modo a
incluir todos os pontos pertencentes a um mesmo cluster.
Este valor, no entanto, não pode ser característica para o respectivo conjunto
- particularmente na presença de ruído. Portanto, exige-se que, para cada ponto p
em um cluster C exista um ponto q em C, de modo que p está dentro da ε-vizinhança
de q e Nε (q) contém pelo menos MinPts pontos. Esta definição é elaborada como
segue: 99
Definição 4 (Alcance Direto por Densidade): Um objeto p é alcançável por
densidade diretamente do objeto q, com respeito à ε e a MinPts, se p está na εvizinhança de q, e q é um ponto central.
Alcance direto por densidade é simétrico para pares de pontos centrais.
Contudo, em geral, o alcance direto por densidade não é simétrico se um ponto
central e um ponto de borda estão envolvidos. Na Figura 4. a seguir, por exemplo, p
é alcançável por densidade diretamente de q; mas q não é alcançável por densidade
diretamente de p, porque q não é ponto central.
Figura 3: Alcance direto por densidade no método DBSCAN.

Fonte: (ESTER et al., 1998).
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Definição 5 (Alcance por Densidade): Um objeto p é alcançável por densidade
do objeto q com respeito à e MinPts em um conjunto D, se existe uma cadeia de
objetos {p1,..., pn}, tais que p1= q e pn= p e pi+1 é alcançável por densidade
diretamente de pi com respeito a e MinPts, para 1 ≤ i ≤ n, pi em D.
Definição 6 (Conexão por densidade): Um objeto p é conectado por
densidade ao objeto q com respeito à e MinPts em um conjunto de objetos D, se
existe um objeto o em D tal que ambos p e q são alcançáveis por densidade do
objeto o com respeito à e MinPts.
Conexão por densidade é uma relação simétrica. Para pontos alcançáveis por
densidade a relação de conectividade por densidade é também reflexiva.
Definição 7 (Cluster DBSCAN): Seja D uma base de dados de pontos. Um
cluster C com respeito à e MinPts é um subconjunto não vazio de D satisfazendo as
seguintes condições:
1) ∀ p, q: se p ∈ C e q é alcançável por densidade a partir de p com respeito à
e MinPts, então q ∈ C (Maximalidade) .
2) ∀ p, q ∈ C: p é conectado por densidade a q com respeito à e MinPts
(Conectividade).
Intuitivamente, um cluster DBSCAN é o conjunto de pontos conectados por
densidade que é maximal com respeito ao alcance por densidade.
Definição 8 (Ruído): Sejam C1, ... , Ck os clusters da base de dados D com
respeito aos parâmetros e MinPts, i = 1,. . ., K. Então, define-se o ruído como o
conjunto de pontos na base de dados D que não pertença a qualquer grupo Ci, ou
seja, o ruído = {p ∈ D | ∀ i: p ∉ Ci}. Um objeto que não é ponto central nem ponto de
borda, é ruído.
Assim definido, um cluster C com respeito à e MinPts contém pelo menos
MinPts pontos por causa das seguintes razões. Uma vez que C contém pelo menos
um ponto p, p deve ser conectado por densidade a si mesmo, por meio de algum
ponto o (que pode ser igual a p). Assim pelo menos o deve satisfazer a condição de
ponto central e, consequentemente, a ε–vizinhança de o contém, pelo menos,
MinPts pontos.
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Os seguintes Lemas são importantes para validar a definição do algoritmo
DBSCAN. Intuitivamente, estes lemas afirmam o seguinte: dados os parâmetros e
MinPts, pode-se descobrir um cluster em uma abordagem de duas etapas. Primeiro,
escolher um ponto arbitrário do banco de dados satisfazendo a condição ponto
central, como uma semente. Depois, recupera-se todos os pontos que são
alcançados por densidade, a partir do ponto inicial, obtendo o cluster que contém e
ponto inicial.
Lema 1: Seja p um ponto em D e | Nε (p)) | ≥ MinPts. Então o conjunto
O ={o | o ∈ D, o e é alcançável por densidade a partir de p, com respeito à ε e
MinPts} é um cluster com respeito à ε e MinPts.
Não é óbvio que um cluster C com respeito à ε e MinPts é unicamente
determinado por qualquer de seus pontos centrais. No entanto, cada ponto C é
alcançável por densidade a partir de qualquer um dos pontos centrais de C e,
portanto, um cluster C contém exatamente os pontos que são alcançáveis por
densidade a partir de um arbitrário ponto central de C.
Lema 2: Seja C um cluster com respeito à ε e MinPts e seja p qualquer ponto
em C com | Nε (p)) | ≥ MinPts . Então C é igual ao conjunto O = {o | o é alcançável
por densidade a partir de p com respeito à ε e MinPts.
De acordo com as definições 7 e 8, o DBSCAN é designado para descobrir
clusters e ruído em uma base de dados espacial. Isso qualifica o método em
classificar diretamente os ruídos, que por outros métodos de clusterização, como o
k-means, hierárquico, CLARANS, etc., seriam colocados obrigatoriamente, e
equivocadamente, em algum cluster, não necessariamente formado só por ruídos.
O procedimento para encontrar um cluster é baseado no fato de que um
cluster é inequivocamente determinado por qualquer de seus centros (ESTER et al.,
1998).
Se um índice espacial é usado, como uma R-tree, o método DBSCAN alcança
melhor desempenho, obtendo a complexidade computacional de O(n log n), onde n
é o número de objetos da base de dados.
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2.5.13 Algoritmo DBSCAN

O método DBSCAN encontra clusters verificando a vizinhança de cada ponto
na base de dados, começando por um objeto arbitrário p. Se p é um ponto central,
um novo cluster com p como um centro é criado (Definição 2 e Lema 2).
Se p é um ponto de fronteira, nenhum ponto é alcançável por densidade a
partir de p e DBSCAN visita o próximo ponto na base. O método DBSCAN, então,
iterativamente coleta objetos alcançáveis por densidade diretamente de pontos
centrais, que pode envolver a união de alguns clusters alcançáveis por densidade. O
processo termina quando nenhum novo ponto pode ser adicionado a qualquer
cluster. (KHAN et al, 2014)
Para o algoritmo DBSCAN assim definido, quaisquer dois pontos centrais com
distância menor ou igual a são colocados no mesmo cluster. Qualquer ponto de
borda que está perto de um ponto central é colocado no mesmo cluster do ponto
central. Pontos que não são diretamente atingíveis por algum ponto central são
classificados como ruído.
Resumindo, o agrupamento de objetos a partir de qualquer cluster de C é um
processo de duas etapas. Na primeira, um objeto central arbitrário X do cluster 1
(XC1) é identificado. Em seguida, todos os objetos alcançáveis por densidade a
partir de XC1 são buscados. Na segunda etapa, cada cadeia de objetos partindo de
XC1 é detectada de forma recursiva. (ESTER et al., 1998).

2.5.14 Algoritmo Z-score

O z-score facilita a transformação dos seus dados, que já estão tratados, é
uma pratica para evitar que seu algoritmo fique enviesado para as variáveis com
maior ordem de grandeza.
As duas técnicas tem o mesmo objetivo: transformar todas as variáveis na
mesma ordem de grandeza. E a diferença básica é que padronizar as variáveis irá
resultar em uma média igual a 0 e um desvio padrão igual a 1. Já normalizar tem
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como objetivo colocar as variáveis dentro do intervalo de 0 e 1, caso tenha resultado
negativo -1 e 1.
Padronizar os dados normalmente é feita usando a fórmula z-score:
Equação 5: Fórmula z-score

z-score fórmula
Normalizar os dados usando Min-Max:
Equação 6 : Dados Normalizados

Min-Max fórmula

Se a distribuição não é Gaussiana ou o desvio padrão é muito pequeno,
normalizar os dados é uma escolha a ser tomada. Os Z-score faz a normalização de
dados no conjunto de dados que precisam estar no mesmo range A. A base ficou
pronta para rodar o algoritmo que utilizou o DBSCAN para se obter o valor do K. Se
tivéssemos o valor K, poderíamos utilizar o K-means ao invés do algoritmo
DBSCAN.

2.5.15 Algoritmo boxplot

Este algoritmo é utilizado para fazer a representação e geração de gráficos
utilizados na linguagem R.

Veremos vários exemplos no experimentos utilizando

este algoritmo de representação gráfica.
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O boxplot é também um gráfico interessante principalmente para analisar a
dispersão dos dados e também para detectar a presença de outliers. Para quem não
sabe ou não se lembra, outliers são pontos que caem em uma região muito afastada
do centro da distribuição (i.e. muito afastados da média e da mediana). Vamos
explicar melhor com a visualização de um boxplot propriamente dito: boxplot(y).

2.6 Classificação dos dados

Esta seção apresenta de forma detalhada o conceito de classificação que
será utilizado na criação do artefato após aplicar o algoritmo de agrupamento.
Também serão detalhados os algoritmos de classificação que serão utilizados
para desenvolvimento do artefato, que foram determinados após leitura dos artigos
de comparação e indicação nos casos extraídos da revisão sistemática.

2.6.1 Conceito de classificação

A classificação é a técnica de mineração de dados mais comum, que utiliza
um conjunto de dados predeterminados para desenvolver um modelo que possa
classificar os dados. Classificação é um método de aprendizado supervisionado, ou
seja, é necessário que os dados possuam algum tipo de classificação.
O resultado gerado tem alta acurácia, no entanto, não consegue trabalhar
com dados que não estejam rotulados e possuem dificuldade de identificar novos
tipos de informações (CHENG et al., 2016).
No aprendizado supervisionado apresenta-se o conhecimento do ambiente
por conjuntos de exemplos formatados com a entrada e a saída esperadas e os
algoritmos devem aprender com a representação do conhecimento a partir dos
exemplos imputados.
O objetivo principal é que o resultado gerado tenha a capacidade de fornecer
saídas corretas a novas entradas não apresentadas previamente (ZHANG et al.,
2016).
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2.6.2 Ruído e dados ausentes

Ruído é um dado que é considerado inconsistente quando comparado com o
restante dos exemplos encontrados numa base de dados, pois segue um padrão
diferente. Pode surgir por transações da base que foram classificadas de forma
incorreta, no entanto, podem representar dados corretos que realmente seguem um
padrão diferente no conjunto de dados (CHENG et al., 2016).
Em estatística, outlier, valor aberrante ou valor atípico, é uma observação que
apresenta um grande afastamento das demais da série (que está "fora" dela), ou que
é inconsistente.
A existência de outliers implica, tipicamente, em prejuízos a interpretação dos
resultados dos testes estatísticos aplicados às amostras.
Um dado é considerado ausente se o valor de um atributo não for encontrado
ou medido, pois os modelos, em geral, são projetados para executar quando a
instância para rótulo é completamente descrita. Caso alguns valores não estejam
disponíveis, principalmente quando trabalha-se com dados desbalanceados (ZHANG
et al., 2016).

2.6.3 Overfitting e Underfitting

Overfitting e underfitting são efeitos indesejados em aprendizado de máquina
e possuem relação com a complexidade do modelo aplicado. No overfitting o
classificador se ajusta impecavelmente aos dados de treinamento, mas falha ao
classificar estâncias desconhecidas, ou seja, os dados de validação/testes.
Sendo assim, apresenta taxas altas de acerto para dados de treinamento e
taxas baixas para os dados de validação/testes. Duas causas são comuns para
ocorrência de overfitting: ruídos e quantidade insuficiente de informações para
treinamento do modelo (CHENG et al., 2016).
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Quando o modelo possui pouca flexibilidade para representar amostras de
forma generalizada, apresenta resultados ruins tanto para os dados de treinamento
quanto de validação/testes, pode-se dizer que o modelo sofreu underfitting.
O entendimento das variáveis é importante para compreender a causa raiz de
baixa precisão de um modelo e guiará as medidas a serem tomadas para correção.
Um modelo equilibrado se adapta e entende as amostras e possui pouca variação
do erro do conjunto de treinamento para testes.

2.6.4 Variância e viés

Tomando por base que há muitos dados e realiza-se o processo de
aprendizado do modelo com conjuntos diferentes de treinamento, tem-se diferentes
modelos para o mesmo problema, pois há uma aleatoriedade de conjuntos. Para
medir o quanto esses modelos se diferenciam dos valores reais e o quanto se
diferenciam entre si, têm-se dois tipos de erros.

2.6.4.1 Dois tipos erros: O Viés (Bias) e a Variância (Variance)

O viés é a diferença entre o valor esperado da predição do modelo (média
das predições) e o valor real que se quer predizer, ou seja, é uma medida do quanto
a função de predição se aproxima da realidade. Quanto menor o viés, mais próxima
a função de predição está do valor real.
A variância é a variabilidade das predições, ou seja, quanto menor a
variância, menos a função será instável à mudança de dados entre as amostras de
treinamento e testes.
O erro de viés geralmente está associado a um evento de underfitting,
enquanto o de variância geralmente está ligado ao erro de overfitting (CHENG et al.,
2016).
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2.6.5 Identificação do público alvo e os algoritmos de extração de dados

Por meio de do uso adequado dos algoritmos supervisionados pode-se extrair
o comportamento dos usuários por meio de do CDR e serviços de valor adicionado.
Com a integração destas plataformas junto aos mecanismos de Machine
Learning, pode-se chegar à resposta do objetivo deste estudo para permitir uma
oferta em tempo real de serviços e de produtos para o clientes de telefonia móvel.

2.7. Estado da Arte

Baseado nos conceitos do artigo Mobile Big data: The Fuel for Data-Driven
Wireless, (CHENG et al., 2016). Este artigo explica como funcionam as diversas
aplicações e serviços disponíveis para Mobile Big data.
Nos artigos Decaying telco big data with data postdiction (COSTA et al.,2018),
Building a CDR Analytics platform for real time services (SHIH et al.,2016), Exploiting
Mobile Big data: Sources, Features, and Applications (CHENG et al.,2017) tem-se
um volume de informação e um sequenciamento de estruturas de dados que são a
matriz deste trabalho, onde são informadas as fontes de dados e as diversas formas
de seleção e detecção de hábitos de consumo para que seja criado um modelo de
oferta dinâmica de serviços e produtos.
Esta pesquisa começou com a busca da origem das informações do CDR.
Dentro do CDR inúmeras informações são geradas sobre os usuários e o seu
respectivo consumo de produtos e serviços de telefonia móvel. O primeiro desafio foi
entender como o mecanismo do CDR funciona e como se pode trabalhar a sua
estrutura de dados.
Estes entendimentos foram obtidos nos artigos Big data Predictive Analysis:
Using R Analytical Tool (SHINDE et al., 2015) e Building CDR Analytics platform for
real time services (SHIH et al.,2016). Após este entendimento, foram concentrados
esforços para entender como estas informações oriundas do CDR funcionam na vida
real por meio de do artigo The for Data-Driven Wireless (CHENG et al., 2016), sendo
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possível conhecer as diversas aplicações de mobile big data que foram de grande
valor para esta dissertação.
Entretanto, foi necessário avaliar outros artigos tais como: Exploiting Mobile
Big data: Sources, Features and Applications (CHENG et al.,2017) e Decaying telco
big data with data postdiction (COSTA et al.,2018) porque são estudos mais
atualizados de novos produtos, soluções e serviços que podem ser gerados por
meio de do estudo do comportamento do usuário de telefonia móvel.
Por seguinte, os artigos Telecom Italia, a multi-source dataset of urban life in
the city of Milan and the province of Trentino (De Galia et al, 2014) e Estratégia para
tratamento de variáveis com dados faltantes durante o desenvolvimento de modelo
preditivos (ASSUNÇÃO et al, 2012) e o artigo uma abordagem para detecção de
outliers em dados categóricos (SILVA et al, 2004).
Estes artigos foram cruciais para que o experimento fosse construído,
validado e demonstrado. Sem estas referências seria muito difícil de comprovar os
resultados auferidos dentro desta dissertação.
No artigo apud (De Galia, 2014) foi possível compreender o desafio da
construção de um big data para reconhecer e entender os perfis de consumo da
região de Milão na Itália.

Inclusive todo este trabalho está direcionado para se

conhecer os perfis de consumo dos clientes da TIM Telecom Itália Milão.
No artigo do (Assunção et al, 2012) nos ajudou a compreender como tratar
dados oriundos do CDR (Call Detail Record), ou seja os registros da ligações e
consumo de dados de internet com dados faltantes, este artigo me ajudou a
entender como tratar estes tipos de variáveis.
No artigo para detecção de outliers (FLAVIO ROBERTO SILVA et al, 2004)
também foi muito importante. Visto que foram identificados diversos outliers durante
o período de geração e tratamento de dados do experimento desta dissertação.
A pesquisa detalhada foi fundamentada nestes artigos acima que facilitaram o
entendimento para uma pesquisa mais concisa e assertiva sobre este assunto que é
de alta complexidade e exigiu a leitura, compreensão e desenvolvimento por meio
de algoritmos de Machine Learning para demonstrar o caso de uso de identificação
de perfis de consumo da operadora TIM Itália Milão conforme o desafio big data
proposto pela operadora de telefonia móvel italiana.
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Com a identificação de perfis de comportamento e consumo dentro da
amostra disponibilizada pela TiM Telecom Italia Milão foi possível identificar os perfis
de consumo de internet e consumo de telefonia móvel. Por meio de algoritmos de
Machine Learning foi possível demonstrar este experimento foi melhor explicitado
nos próximos capítulos desta dissertação.
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3 MÉTODO E DADOS PARA O EXPERIMENTO

O cenário proposto faz parte do desafio big data da Telecom Itália Milão possui
as seguintes premissas a conjunto de dados deve ser o resultado da coleta de dois
meses novembro e dezembro de 2014 no perímetro da cidade de Milão e arredores
conforme a Figura 4 que segue:

Fonte: Google Maps, elaborado pelo próprio autor

Estes datasets de CDR´s

(Call Detail Records) não fazem referência a

geolocalização, endereço, número de telefone,
Equipment Identity) ou nome do assinante.

IMEI (International Mobile

Isso é premissa deste projeto possuir

dados anonimizados. Pois, garante o atendimento as leis europeias de segurança
cibernética e privacidade de dados.
Existe a limitação de base de dados, quantidade de dados disponíveis para
estudo e a dificuldade de padronizar este fluxo de informação.

Pois, estamos
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tratando duas fontes de dados não padronizadas que é o consumo de internet e o
consumo de ligações telefônicas. Este trabalho se limita a identificar o perfil de
consumo de internet e ligações telefônicas. Foram disponibilizadas mais de 163
milhões de linhas com dados de consumo de internet, sms e ligações telefônicas.
Foi escolhida a linguagem R por ser bastante difundida nos meios
acadêmicos, por exemplo: Harvard, Massachusetts Institute of Technology, Stanford
University e a ferramenta Rstudio que facilita o desenvolvimento do código R e a
visualização de dados e as suas respectivas transformações. Estes programas tem
a finalidade de comprovar o estudo proposto deste trabalho que é a identificação de
perfis de consumo de internet e ligações telefônicas.
O cenário proposto para o experimento está representado na Figura 5. O
trabalho foi realizado com uma base de dados oriunda da Telecom Itália Mobile
(TIM), de Milão, com 5 GB de dados. Estes dados são referentes ao período de dois
meses 01/11/2013 a 01/01/2014. O servidor possui 4 processadores Intel i7 3,17
GHZ, com 16 GB de memória RAM e 1 TB de disco rígido.

Figura 5 - Cenário do Experimento

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
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Neste ambiente foi possível fazer as simulações e a geração das evidências
que são mostradas no capitulo 4 deste trabalho. Onde podem ser visto os detalhes
de quais foram os passos e as transformações de dados realizadas para a
identificação de perfis de comportamento dentro dos datasets que foram utilizados
neste trabalho.

3.1 Estratégia da pesquisa

Para se implementar a extração de dados oriundos de big data por meio de
algoritmos de aprendizado de máquinas faz se necessário aplicar os métodos de
pesquisa tais como: DSR Design Scientific Research que são considerados
conjuntos de passos, reconhecidos pela comunidade acadêmica para construção de
conhecimento científico confiável.
Espera-se que estudos baseados em metodologia de pesquisa possam
explorar, descrever e explicar problemas ou fenômenos, além de descrever o estudo
do projeto e a criação de artefatos (DRESCH; LACERDA; JUNIOR, 2015).
Segundo Dresch, Lacerda e Junior (2015), DSR é um método que
fundamenta e operacionaliza a condução da pesquisa quando orientada a solução
de problemas, pois ele busca, a partir do entendimento de um problema, construir e
avaliar artefatos que permitem a transformação para estados melhores ou
desejáveis, reduzindo assim o distanciamento entre a teoria e a prática.
A justificativa principal da utilização desse método é ser orientado à solução
de problemas específicos, não buscando necessariamente a solução ótima, mas a
solução possível para o problema apresentado.
Com base nas informações apresentadas e com as particularidades do
estudo, o método DSR se apresenta como o mais adequado para a condução dessa
pesquisa e a característica determinante é que há integração do processo de
pesquisa tradicional e o desenvolvimento de sistemas (DRESCH; LACERDA;
JUNIOR, 2015).
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A pesquisa será contextualizada, conforme os passos detalhados na Figura 6
baseados nas etapas da DSR.

Figura 6 – Fases do método do trabalho

Fonte: Adaptados de Dresch, Lacerda e Junior (2015)

3.2 Coleta dos dados

No dataset utilizado oriundo da Telecom Italia Mobile constam a coleta de
ligações, mensagens do tipo SMS e utilização de internet durante o período de
01/11/2013 a 01/01/2014. Totalizando mais de 160 milhões de linhas de registros de
mais de 100.000 redes com o tamanho de 5.1 gigabytes de datasets. Esta é a
origem dos dados que foram trabalhados nesta dissertação.
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Cada conjunto diário de CDR´s (Call Detail Records) foi inserido um a um no
período de um mês inteiro. Estes datasets foram rotulados com os nomes dos
campos.
Foram aplicados agrupamentos de subsets, por meio da linguagem R para a
limpeza dos datasets tirando o ruído e fazendo a limpeza para melhor tratamento
dos dados.

3. 3 Estrutura da Base de Dados:

1. ID do quadrado: o ID do quadrado que faz parte do Milano GRID; TIPO:
numérico;
2. Intervalo de tempo: o início do intervalo de tempo expresso como o número
de milissegundos decorrido da época do Unix em 1º de janeiro de 1970 na
UTC. O final do intervalo de tempo pode ser obtido adicionando 600000
milissegundos (10 minutos) a esse valor. TIPO: numérico;
3. Código do país: o código do país do telefone de uma nação. Dependendo
da atividade medida, esse valor assume diferentes significados que serão
explicados posteriormente. TIPO: numérico;
4. Atividade de entrada de SMS: a atividade em termos de SMS recebidos
dentro da ID do Square, durante o intervalo de tempo e enviados do país
identificado pelo código do país. TIPO: numérico;
5. Atividade de saída de SMS: a atividade em termos de SMS enviado dentro
da ID do Square, durante o intervalo de tempo e recebido pelo país
identificado pelo código do país. TIPO: numérico;
6. Atividade de chamada: a atividade em termos de chamadas recebidas
dentro da ID do Square, durante o intervalo de tempo e emitida a partir do
país identificado pelo código do país. TIPO: numérico;
7. Atividade de chamada: a atividade em termos de chamadas emitidas dentro
do id do Square, durante o intervalo de tempo e recebida pelo país
identificado pelo código do país. TIPO: numérico;
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8. Atividade de tráfego da Internet: a atividade em termos de tráfego de
internet realizado dentro da ID do Square, durante o intervalo de tempo e pelo
país dos usuários que realizam a conexão identificada pelo código do país.
TIPO: numérico; e
9.

Volume de dados Internet: A atividade realizada de acesso à Internet

dentro da rede identificada, durante o intervalo de tempo e pelo país do
usuário que realizou a conexão.
Os arquivos estão no formato CSV (comma separated values),

ou seja,

valores separados por virgulas. Se nenhuma atividade foi registrada para um campo
especificado no esquema acima, o valor correspondente está ausente no arquivo.
Por exemplo, se para uma determinada combinação dos IDs do quadrado, o
intervalo de tempo, por exemplo, o código do país c nenhum SMS foi enviado, o
registro correspondente será o seguinte:
s \ t i \ t c \ t \ t SMS out \ t Call in \ t Call out \ t Internet traffic
Onde:
•

\ t : corresponde ao caractere da guia,

•

SMS out: é o valor correspondente à atividade de saída de SMS,

•

Call in: é o valor correspondente à atividade de chamada,

•

Call out: é o valor correspondente à atividade de saída de chamada; e

•

internet traffic é o valor correspondente para a atividade de tráfego da
Internet.

Além disso, se para uma determinada combinação dos IDs de quadrados, o
intervalo de tempo, por exemplo, o código do país c nenhuma atividade for
registrada, o registro correspondente estará ausente no conjunto de dados.
Isso significa que registros do seguinte tipo s \ t i \ t c \ t \ t \ t \ t \ t não são
armazenados no conjunto de dados, estes dados são uma amostra do desafio big
data promovido pela Telecom Itália mobile (DE GALIA et al., 2018).
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3. 4 Desenho da Solução

Conforme o modelo DSR que utilizado como referência metodológica, tem-se
o seguinte cenário desenvolvido neste estudo, baseado nos passos principais
descritos anteriormente. As propostas para criação dos artefatos estão ligadas
diretamente ao resultado a ser apresentado após a criação e apresentação dos
experimentos.
O algoritmo de agrupamento DBSCAN separa os grupos e, em seguida, o
algoritmo de classificação. A opção escolhida foi a junção dos algoritmos de
agrupamento e na Figura 7 estão demonstrados os passos para criação do artefato
e aplicação do experimento como forma de validação, bem como a delimitação do
escopo deste trabalho.

Figura 7 - Atividades para a oferta dinâmica de serviços e produtos

Fonte: Elaborado pelo Autor
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A Figura 7 descreve os passos a serem realizados no Capitulo 4. Onde foi
feita a validação e demonstração do experimento.

Neste fluxo de entregas são os

passos para o desenvolvimento e apresentação dos perfis de consumo que é a
proposta de valor desta dissertação.
Segue a seguinte ordem na obtenção dos dados tem a inserção dos datasets
oriundos da Telecom Italia Milão, na sequência a análise exploratória dos dados
foram consolidados os datasets e identificados os campos de id, consumo de
internet e consumo de telefonia.
Havia uma limitação de performance se fosse utilizado o dataset completo no
cenário atual seria gasto 12 horas para subir todos os datasets compoem esta
amostra. Visto que o servidor utilizado chegou à capacidade máxima de
processamento e memória. Foram várias tentativas de trabalhar com um dataset
maior.
A partir do momento que foi decidido utilizar o R Studio apenas os dados que
seriam tratados, rotulados e trabalhados no caso o id, internet e telefonia com este
filtro o tempo de carga dos dados de dataset foram reduzidos para 40 minutos a
carga completa de um mês de coleta de dados.

Isso facilitou muito os testes e

coleta de resultados por meio do algoritmo boxplot.
Durante o tratamento de qualidade de dados foram identificados e tratados os
ruídos e os campos de id, internet e telefone foram selecionados e agrupamento foi
feito com os algoritmos KNN e DBSCAN, por meio dos algoritmos boxplot pudemos
ver a sequência de transformações dos dados, inclusive a aplicação do algoritmos zscore faz a normalizaão de de dados no conjunto de dados. Os dados precisam
estar no mesmo range.
No modelo de classificação com a base normalizada por meio da aplicação do
algoritmo z-score foi possivel rodar o algoritmo não supervisionado dbscan para
informar o valor do K. Se tivessemos o valor do K poderiamos utilizar o K-means. O
algoritmo dbscan é recomendado a utilização em base de dados com alto volume de
ruído.

Rotulagem dos dados de id, consumo de internet e consumo de telefonia

foram trabalhados dentro do dataset carregado no Rstudio. Com a aplicação do
DBSCAN foi possível identificar 5 perfis de comportamento que serão explicitados no
próximo capítulo.
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4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Para descrever este processo foi desenvolvido o processo de execução dos
algoritmos e análises do experimento exibido na Figura 8, para demonstrar as
etapas da condução do experimento, identificação de clientes e fazer a seleção de
perfis de comportamento baseado em seus hábitos de consumo como base para a
criação do projeto do artefato.

Figura 8 - Fluxo de execução dos algoritmos e a análise do experimento

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 8 demonstra o escopo deste trabalho. Nas seções seguintes serão
explicados como foram feitas a identificação dos atributos dos clientes, padronização
das informações necessárias, identificação de perfil

de clientes, eliminação de

ruídos na base de dados, normalização de atributos, correlação entre atributos,
definição do uso do algoritmo DBSCAN que permitirá identificar o cliente, filtrar e
rotular os dados que irão ser submetidos a um algoritmo não supervisionado
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DBSCAN que irá facilitar a recomendação de novos produtos e serviços que
veremos a seguir.
O primeiro passo foi carregar todas as bases de dados separadas por dias em
uma base única totalizando 159.788.286 registros.
A Figura 9 apresenta um gráfico de atividade em 30 dias, sendo 24 horas por
dia, indicando a hora de pico (23 horas) e as horas com a menor atividade (5 e 6
horas). Este é um agrupamento de usuários com o maior volume de dados
transmitidos.

Figura 9 - Pico de Transmissão de Dados

Fonte: Elaborado pelo autor.

Baseado no cluster da Figura 19 foram selecionados 200 clusters onde são
detalhados os horários com as atividades.
159.788.286 registros.

Conseguimos demonstrar o volume de

72

Após esta etapa serão realizadas as análises de consistência dos dados,
conforme o gráfico da Figura 10.

Figura 10 – Análise de ausência de dados

Fonte: Elaborado pelo autor

Este gráfico mostra que existe um problema de consistência na base
consolidada de dados: ausência de informação, 56% das ligações e 50% de internet.
O próximo passo foi o tratamento destes dados ausentes. Segundo (
FERNANDO ASSUNÇÃO et al, 2012), em sua Tese “Estratégia para tratamento de
variáveis com dados faltantes durante o desenvolvimento de modelos preditivos” é
recomendado da técnica de regressão linear para que estas informações não sejam
perdidas. Este tratamento foi feito para preenchimento das informações faltantes.
A Figura 11 abaixo mostra graficamente a frequência destes dados na base
consolidada.

73

Figura 11 – Dados ausentes e presentes por observação

Fonte : Elaborado pelo autor

Na sequencia, descreveu-se uma análise exploratória das variáveis de
consumo de ligações e internet. Elas estão representadas por um gráfico de boxplot,
desenvolvido pelo matemático John W. Tukey (1969). Neste gráfico estão várias
informações sobre as variáveis como as medidas de posição como a mediana, os
quartis, valores mínimo e máximo e as observações discrepantes (Outliers).
Segundo Silva, Flávio Roberto (2004) “Um outlier é um elemento que desvia de um
padrão do conjunto de dados ao qual ele pertence.”. Neste caso os outliers
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selecionados serão aqueles que estiverem fora do dos limites inferiores e superiores
do boxplot:
Limite inferior: Q1 - 1,5(Q3 - Q1)
Limite superior: Q3 + 1,5(Q3 - Q1)

Após esta amostragem da Figura 12, tem-se os dados originais sem normalização
dos dados.

Na Figura 12 Visão dos dados não normalizados.

Fonte: elaborado pelo autor
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Conforme Figura 13 tem-se uma entrada

de NA´s (nulos) utilizando

regressão linear baseado no valor do índice para input dos dados. Desta forma temse as normalização dos dados.
Figura 13: Boxplot dos dados originais

Utilizando o Z-score para normalização estatística dos dados das variáveis
ligações e internet.

Fonte: Elaborado pelo autor

Para dar continuidade ao estudo foi necessário que estes dados fossem
normalizados. Este processo é muito usado por cientistas de dados quando a
distribuição não é normal, para minimizar os efeitos de distribuições muito dispersas
a fórmula é dada por:
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Equação 7 – Normalização de variáveis
𝑋𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =

𝑋−𝑋𝑚𝑖𝑛
𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛

Outro processo importante é a padronização da variável feita pela fórmula do zscore.

Equação 8 – Padronização de variáveis
𝑍𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =

𝑋 − 𝑀é𝑑𝑖𝑎(𝑋)
𝑉𝑎𝑟𝑖â𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑋)

Segue abaixo o Boxplot com os dados normalizados:
O algoritmo não supervisionado DBSCAN apresenta melhores resultados que
o K-means nestes casos, especialmente quando a base de dados possui muitos
ruídos, o que justifica e reforça a necessidade do uso deste algoritmo (ESTER et al.,
1998).
O próximo passo foi a normalização estatística dos dados de ligações e
consumo de internet que tivemos na Figura 14, apresentada a seguir.

Figura 14 – boxplot com dados normalizados

Fonte: Elaborado pelo autor
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É possível observar que mesmo após a padronização e normalização dos
dados ainda existem muitos dados discrepantes da média, por esta causa é
necessário retirar estes dados.
Foi a aplicado Z-score na Figura 14 para representar as ligações e internet,
também foram retirados os outliers.

O Algoritmo Z-score faz a normalização de

dados no conjunto de dados que precisam estar no mesmo range.

Figura 15 - Histograma de Distribuição dos dados após a retirada dos Outliers de Ligações

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

.
Na Figura 16 apresenta uma distribuição que não é normal, novamente
reforçando o uso do algoritmo DBSCAN . Por este motivo não foi utilizado o kmeans, sendo utilizado o algoritmo DBSCAN tem melhor resultado com datasets
com muito ruído. Conforme (ESTER et al., 1998), o algoritmo DBSCAN tem melhor
resultado em datasets cheios de ruído.
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Figura 16 – Histograma da distribuição dos dados após a retirada dos dados discrepantes
Outliers Internet

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

Conforme as Figuras 15 e 16 mostram, a distribuição das variáveis ligações e
internet, respectivamente, não são normais.
O algoritmo escolhido foi aplicado na base para possibilitar a identificação dos
grupos (clusters) com maior frequência de ligações e uso de internet.
Para isso é necessário determinar a quantidade máxima de grupos que serão
selecionados conforme o perfil de utilização.
O uso do DBSCAN é melhor quando não se sabe o valor do K. Caso tivemos
o valor de K utilizaríamos o algoritmo K-MEANS. Para demonstrar isto, segue a
Figura 17.

79

Figura 17 – Gráfico do cotovelo dos clusters

Fonte: Elabora pelo próprio autor

O método do cotovelo calcula o ponto ótimo para se separar os clusters
(agrupamentos) com base na distância entre os k vizinhos mais próximos calculados
pelo algoritmo. O ponto ideal é 5 conforme demonstrado na Figura 17.
A aplicação do algoritmo DBSCAN cálculou o número de clusters em cinco
(N=5) de modo a ser possível simular a previsão de volume de ligações e volume de
tráfego de internet. Isso ajuda no cálculo de provisionamento de serviços e nos
índices de qualidade de entrega de serviços aos clientes, referentes aos serviços de
telefonia móvel da TIM. Por similaridade foram identificados 5 grupos semelhantes.
A base não é rotulada, ou seja, precisa ser utilizado um algoritmo não
supervisionado porque não sei quais são os grupos, porque não têm rótulo. Se
tivéssemos uma base rotulada poderíamos utilizar um algoritmo supervisionado por
se tratar de uma base conhecida.
Neste caso não é possível rodar uma árvore de decisão porque não temos
rótulo.

Com a identificação de 5 rótulos seria possível criar uma base de testes ou
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aprendizado e com a utilização de algoritmos supervisionados para trabalhos
futuros.

4.1 Validação do método
Utilizando o algoritmo DBSCAN para agrupamento em clusters, pode-se
encontrar os clusters que tiveram o maior tráfego de rede de telecomunicações
referentes à atividade total da rede. A oferta dinâmica de serviços é feita por meio
do resultado deste agrupamento de clusters.

Amostra do cluster sobre o grid , o

maior de informação está diminuindo.
Os triângulos representam os que precisam de recomendação para aumento
no pacote de internet e as bolas representam os que precisam de recomendação de
aumento no pacote de minutos com a operadora.
Aqui a recomendação por localização é feita.

O vermelho com 6981 mil

recomendações estão em oferecer planos com mais internet e telefone, outras cores
oferece planos mais minutos de telefonia.
Já os planos em nas cores verde (359 mil recomendações), azul (359 mil
recomendações),

azul

claro

(239

mil

recomendações)

e

preto

(860

mil

recomendações) a operadora deverá recomendar o aumento no plano de ligações.
Os benefícios desta previsibilidade de pico de uso ajuda as operadoras de
telefonia móvel a dimensionar melhor seus equipamentos e as suas iniciativas de
propaganda e marketing.
Foi possível identificar uma grande de clientes fora da cidade de Milão na
Itália conforme a Figura 18 é possível identificar quais os perfis de clientes que
deverão receber a recomendação de compra de novos produtos e serviços.
Temos os seguintes perfis de comportamento abaixo:
- Vermelho : Recomendação de upgrade de internet e telefonia
- Verde : Recomendação de upgrade de internet e telefonia
- Azul : Recomendação de upgrade de telefonia
- Azul Claro: Recomendação de upgrade de telefonia
- Preto : Recomendação de upgrade de telefonia
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Figura 18 – Identificação dos 5 perfis de comportamentos

Legenda: Internet

Ligações

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Nesta estrutura de algoritmo não supervisionado trabalhou-se com o K = 5,
para não haver viés de erro.
Tendo como resultado três grupos selecionados, onde um destes receberá a
oferta de upgrade de plano de internet, baseado em seu consumo durante o mês e a
sua geolocalização.
O que foi explorado nesta dissertação foram caminhos para se conhecer
melhor os hábitos de consumo de clientes de telefônica móvel.
O autor desta pesquisa acredita que a demanda de entendimento das
necessidades dos clientes correlacionado com outras fontes de informações, cada
vez mais será explorado e estudado em um futuro próximo.
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5 CONCLUSÕES
Desenvolver este trabalho foi bastante desafiador pelo fato de não ser um
cientista de dados e não trabalhar nesta área.

Apesar de ter feito uma vasta

pesquisa de artigos e diversas fontes de informações.

Encontrei inúmeras

dificuldades nesta jornada de expansão de conhecimento tais como: aprender a
utilizar o software R | Rstudio. Desenvolver o código para comprovar a finalidade do
experimento. Trabalhar com um volume de dados expressivo no qual eu nunca tive
a oportunidade de manipular este volume de dados.
Entretanto, para fazer as transformações de dados com o dataset oriundo da
Telecom Itália Milão não foi nada fácil. Houveram inúmeras tentativas e erros, vários
problemas de processamento do dataset, inúmeras horas perdidas com falhas de
processamento e códigos incompletos para a extração dos dados dos datasets.
Foi necessário fazer a troca de algoritmos de supervisionado para não
supervisionado.
rótulo.

A partir do momento que tive clareza que os dados não tinham

Portanto, precisávamos descobrir esta quantidade de rótulos, por meio de

algoritmos não supervisionados nos deu esta informações por meio do algoritmo do
cotovelo.
Foi possível concluir que após o entendimento dos dados e o seu respectivo
tratamento, retirando ruídos e informações desnecessárias.

Foi possível ter mais

clareza para entender os horários de maior fluxo de informações e ligações.
Por conseguinte, a aplicação do algoritmo não supervisionado DBSCAN nesta
estrutura de dados facilitou identificar quais assinantes deveriam receber uma
recomendação de upgrade de plano de dados e recomendação de aumento no
pacote de minutos de ligações.
Para desenvolver um algoritmo não supervisionado para gerar a oferta, foi
necessário limpar os dados, ruídos, por meio do algoritmo DBSCAN que ajudou a
filtrar os clientes elegíveis para uma possível oferta de serviços.
Também foi possível compreender, dentro de um período de um mês, quais
seriam os perfis de clientes que poderiam receber uma oferta de novos produtos e
serviços de acordo, com o seu consumo e sua geolocalização da operadora de
telefonia móvel TIM Itália Milão.

83

A parte mais gratificante foi conseguir juntar toda esta infraestrutura de TI e
uma complexidade imensa de dados para serem compreendidos, tratados e
trabalhados para que se pudesse visualizar e entender os perfis de comportamento
e consumo dos clientes da TIM Itália Milão fechando assim o objetivo desta
dissertação de descobrir perfis de consumo para que possam ser feitas ofertas
dinâmicas de produtos e serviços.
A contribuição para a sociedade de engenharia de computação está na
junção destes conhecimentos, com o propósito de beneficiar a oferta dinâmica de
produtos e serviços no contexto da telefonia móvel com o uso de algoritmos de
Machine Learning que facilitaram esta identificação de perfis de consumo. Por meio
do uso do Software R | Rstudio, que facilitou a visualização dos gráficos e evidências
técnicas que comprovaram a identificação de perfis de consumo neste trabalho.

5.1 Trabalhos Futuros

Considerando a possibilidade de termos o dataframe o IMEI (International
Mobile Equipment Identity) , que é a identidade global do aparelho de telefonia
móvel, junto com a geolocalização, conforme DENG et al (2015), este ecossistema
possibilitaria a oferta em tempo real. Porém, para implementá-lo faz se necessário
um considerável investimento em infraestrutura e configuração de ambiente mobile
big data.
Também seria possível fazer ofertas cruzadas devido à análise de
comportamento versus a geolocalização, correlacionando ofertas baseadas em
posicionamento geográfico do assinante ou campanhas exclusivas. (DE GALIA et
al., 2018).
E, por fim, a possibilidade de desenvolvimento dos algoritmos em python com
a integração com o ecossistema hadoop, banco de dados Cassandra para operar
com alto nível de interoperabilidade e persistência, facilitando assim a pesquisa e a
entrega de ofertas em tempo real. Colocar este ecossistema em nuvem AWS,
Google Cloud ou Microsoft Azure são boas recomendações.
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Para

trabalhos

futuros,

acredita-se

que

exista

a

possibilidade

de

desenvolvimento de uma infraestrutura de Big Data e os a implementação de
algoritmos supervisionados em tempo real, para oferta dinâmica de produtos e
serviços.
Inclusive poder fazer a integração com ferramentas que automatizam a
geração de código e algoritmos de Machine Learning para automação de tarefas e
aprendizado de sistemas. Por exemplo, Alteryx .
Hoje é o maior o problema das empresas de telefonia móvel é compreender e
entender os comportamentos e hábitos de consumo de seus clientes, considerando
que estamos vivendo em um ambiente de alta complexidade no qual várias faixas
etárias utilizam os mesmos serviços de diversas formas e finalidades.
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Apêndice 1 – Código R. DBSCAN

library("ggplot2")
install.packages("dplyr")
install.packages("pkgconfig")
library(dplyr)
library(pkgconfig)
install.packages("reshape")
library("reshape")
install.packages("cluster.datasets")
install.packages("naniar")
install.packages("Pkgconfig")
library(cluster.datasets)
library(dplyr)
library(gridExtra)
library(pkgconfig)
library(naniar)
## Warning: package 'reshape' was built under R version 3.4.3
#set working directory
# setwd("C:/Users/Manura/OneDrive - Axiata
Digital/AM021/Documents/Personal/EDU/UM/WQD Study Material/WQD7004 Programming for Data Science")

setwd("C:\\R\\CDR")

# read Italia cellular network over the city of Milano
# cdr_input <- read.csv('sms-call-internet-mi-2013-12-01.txt',sep="\t",header=F)

94

cdr_input1 <- read.csv(file="sms-call-internet-mi-2013-12-01.txt", sep="\t",
header=F)
cdr_input1 <- cdr_input1[c(1,7,8)]
cdr_input2 <- read.csv(file="sms-call-internet-mi-2013-12-02.txt", sep="\t",
header=F)
cdr_input2 <- cdr_input2[c(1,7,8)]
cdr_input3 <- read.csv(file="sms-call-internet-mi-2013-12-03.txt", sep="\t",
header=F)
cdr_input3 <- cdr_input3[c(1,7,8)]
cdr_input4 <- read.csv(file="sms-call-internet-mi-2013-12-04.txt", sep="\t",
header=F)
cdr_input4 <- cdr_input4[c(1,7,8)]
cdr_input5 <- read.csv(file="sms-call-internet-mi-2013-12-05.txt", sep="\t",
header=F)
cdr_input5 <- cdr_input5[c(1,7,8)]
cdr_input6 <- read.csv(file="sms-call-internet-mi-2013-12-06.txt", sep="\t",
header=F)
cdr_input6 <- cdr_input6[c(1,7,8)]
cdr_input7 <- read.csv(file="sms-call-internet-mi-2013-12-07.txt", sep="\t",
header=F)
cdr_input7 <- cdr_input7[c(1,7,8)]
cdr_input8 <- read.csv(file="sms-call-internet-mi-2013-12-08.txt", sep="\t",
header=F)
cdr_input8 <- cdr_input8[c(1,7,8)]
cdr_input9 <- read.csv(file="sms-call-internet-mi-2013-12-09.txt", sep="\t",
header=F)
cdr_input9 <- cdr_input9[c(1,7,8)]

95

cdr_input10 <- read.csv(file="sms-call-internet-mi-2013-12-10.txt", sep="\t",
header=F)
cdr_input10 <- cdr_input10[c(1,7,8)]
cdr_input11 <- read.csv(file="sms-call-internet-mi-2013-12-11.txt", sep="\t",
header=F)
cdr_input11 <- cdr_input11[c(1,7,8)]
cdr_input12 <- read.csv(file="sms-call-internet-mi-2013-12-12.txt", sep="\t",
header=F)
cdr_input12 <- cdr_input12[c(1,7,8)]
cdr_input13 <- read.csv(file="sms-call-internet-mi-2013-12-13.txt", sep="\t",
header=F)
cdr_input13 <- cdr_input13[c(1,7,8)]
cdr_input14 <- read.csv(file="sms-call-internet-mi-2013-12-14.txt", sep="\t",
header=F)
cdr_input14 <- cdr_input14[c(1,7,8)]
cdr_input15 <- read.csv(file="sms-call-internet-mi-2013-12-15.txt", sep="\t",
header=F)
cdr_input15 <- cdr_input15[c(1,7,8)]
cdr_input16 <- read.csv(file="sms-call-internet-mi-2013-12-16.txt", sep="\t",
header=F)
cdr_input16 <- cdr_input16[c(1,7,8)]
cdr_input17 <- read.csv(file="sms-call-internet-mi-2013-12-17.txt", sep="\t",
header=F)
cdr_input17 <- cdr_input17[c(1,7,8)]
cdr_input18 <- read.csv(file="sms-call-internet-mi-2013-12-18.txt", sep="\t",
header=F)
cdr_input18 <- cdr_input18[c(1,7,8)]
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cdr_input19 <- read.csv(file="sms-call-internet-mi-2013-12-19.txt", sep="\t",
header=F)
cdr_input19 <- cdr_input19[c(1,7,8)]
cdr_input20 <- read.csv(file="sms-call-internet-mi-2013-12-20.txt", sep="\t",
header=F)
cdr_input20 <- cdr_input20[c(1,7,8)]
cdr_input21 <- read.csv(file="sms-call-internet-mi-2013-12-21.txt", sep="\t",
header=F)
cdr_input21 <- cdr_input21[c(1,7,8)]
cdr_input22 <- read.csv(file="sms-call-internet-mi-2013-12-22.txt", sep="\t",
header=F)
cdr_input22 <- cdr_input22[c(1,7,8)]
cdr_input23 <- read.csv(file="sms-call-internet-mi-2013-12-23.txt", sep="\t",
header=F)
cdr_input23 <- cdr_input23[c(1,7,8)]
cdr_input24 <- read.csv(file="sms-call-internet-mi-2013-12-24.txt", sep="\t",
header=F)
cdr_input24 <- cdr_input24[c(1,7,8)]
cdr_input25 <- read.csv(file="sms-call-internet-mi-2013-12-25.txt", sep="\t",
header=F)
cdr_input25 <- cdr_input25[c(1,7,8)]
cdr_input26 <- read.csv(file="sms-call-internet-mi-2013-12-26.txt", sep="\t",
header=F)
cdr_input26 <- cdr_input26[c(1,7,8)]
cdr_input27 <- read.csv(file="sms-call-internet-mi-2013-12-27.txt", sep="\t",
header=F)
cdr_input27 <- cdr_input27[c(1,7,8)]
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cdr_input28 <- read.csv(file="sms-call-internet-mi-2013-12-28.txt", sep="\t",
header=F)
cdr_input28 <- cdr_input28[c(1,7,8)]
cdr_input29 <- read.csv(file="sms-call-internet-mi-2013-12-29.txt", sep="\t",
header=F)
cdr_input29 <- cdr_input29[c(1,7,8)]
cdr_input30 <- read.csv(file="sms-call-internet-mi-2013-12-30.txt", sep="\t",
header=F)
cdr_input30 <- cdr_input30[c(1,7,8)]
cdr_input31 <- read.csv(file="sms-call-internet-mi-2013-12-31.txt", sep="\t",
header=F)
cdr_input31 <- cdr_input31[c(1,7,8)]
cdr_input32 <- read.csv(file="sms-call-internet-mi-2014-01-01.txt", sep="\t",
header=F)
cdr_input32 <- cdr_input32[c(1,7,8)]

cdr_input <- rbind(cdr_input1, cdr_input2, cdr_input3, cdr_input4, cdr_input5,
cdr_input6, cdr_input7, cdr_input8, cdr_input9, cdr_input10, cdr_input11,
cdr_input12, cdr_input13, cdr_input14, cdr_input15, cdr_input16, cdr_input17,
cdr_input18, cdr_input19, cdr_input20, cdr_input21, cdr_input22, cdr_input23,
cdr_input24, cdr_input25, cdr_input26, cdr_input27, cdr_input28, cdr_input29,
cdr_input30, cdr_input31, cdr_input32)

#checking the head and tail of the dataset
head(cdr_input)

tail(cdr_input)
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# check the number of observations
dim(cdr_input)
## [1] 4438331

8

nrow(cdr_input)
## [1] 4438331
# check the structure of the dataset
str(cdr_input)
## 'data.frame':

4438331 obs. of 8 variables:

## $ V1: int 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ V2: num 1.39e+12 1.39e+12 1.39e+12 1.39e+12 1.39e+12 ...
## $ V3: int 39 46 39 0 39 39 39 46 39 0 ...
## $ V4: num 0.111 NA 0.1651 0.0291 0.1865 ...
## $ V5: num 0.1662 NA 0.1764 0.0273 0.1366 ...
## $ V6: num 0.1092 NA 0.0309 NA 0.0546 ...
## $ V7: num 0.1644 NA 0.0273 NA NA ...
## $ V8: num 13.6484 0.0261 13.3309 NA 11.3296 ...
# Statistical Summary of data
summary(cdr_input)
##

V1

## Min. :

V2

V3

1 Min. :1.386e+12 Min. :

V4
0.0 Min. : 0.0

## 1st Qu.: 2977 1st Qu.:1.386e+12 1st Qu.:

1.0 1st Qu.: 0.1

## Median : 5259 Median :1.386e+12 Median : 39.0 Median : 0.5
## Mean : 5161 Mean :1.386e+12 Mean : 197.3 Mean : 1.7
## 3rd Qu.: 7421 3rd Qu.:1.386e+12 3rd Qu.: 44.0 3rd Qu.: 1.6
## Max. :10000 Max. :1.386e+12 Max. :97259.0 Max. :277.4
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##

NA's :1806830

##

V5

## Min. : 0.0
## 1st Qu.: 0.1

V6
Min. : 0.0

V7

V8

Min. : 0.0

1st Qu.: 0.1

Min. : 0.0

1st Qu.: 0.1
Median : 0.3

1st Qu.: 0.2

## Median : 0.5

Median : 0.5

## Mean : 1.7

Mean : 1.7

Mean : 1.4

Mean : 36.6

## 3rd Qu.: 1.6

3rd Qu.: 1.7

3rd Qu.: 1.1

3rd Qu.: 36.3

## Max. :204.9

Max. :244.3

Max. :239.0

Median : 9.6

Max. :6946.2

## NA's :2904395 NA's :3017607 NA's :2355041 NA's :2239881
# rename the dataframe columns

newdata<-cdr_input
colnames(newdata)[1] <- "idx"#newdata é o seu dataset
colnames(newdata)[2] <- "Ligações"
colnames(newdata)[3] <- "Internet"
head(newdata,10) #rotulagem das variaveis

install.packages("naniar", dependencies = TRUE)#package para trabalhar com os
NA
library(naniar)#package para trabalhar com os NA
miss_var_summary(newdata)#package para trabalhar com os NA - monta a tabela
gg_miss_var(newdata) # grafico de na´s sendo ligacoes 56.2% internet 50.2%
sample <- sample_n(newdata, 10000)
vis_miss(sample)
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gg_miss_case(sample)
gg_miss_fct(sample, idx)

install.packages("simputation", dependencies = TRUE)
library(simputation)
install.packages("tidyr", dependencies = TRUE)
library(tidyr)
#input de na´s utilizando regressao linear baseado no valor do indice para input
dos dados.

imp_lm <- sample %>%
bind_shadow(only_miss = TRUE) %>%
add_label_shadow() %>%
impute_lm(Ligações ~ idx) %>%
impute_lm(Internet ~ idx)

test1<- imp_lm %>%
mutate(Ligações_MinMax = (Ligações - min(Ligações)) / (max(Ligações) min(Ligações)),
Internet_MinMax = (Internet - min(Internet)) / (max(Internet) - min(Internet)),
Ligações_ZScore = (Ligações - mean(Ligações)) / sd(Ligações),
Internet_ZScore = (Internet - mean(Internet)) / sd(Internet)
)

boxplot(test1[, 2:3], main = 'Original')
boxplot(test1[, 7:8], main = 'Min-Max')
boxplot(test1[, 9:10], main = 'Z-Score') #fiz a normalização dos dados
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outliersLigações<-boxplot(test1[, 9], main = 'Z-Score')$out
outliersInternet<-boxplot(test1[, 10], main = 'Z-Score')$out
test1 <- test1[-which(test1$Ligações_ZScore %in% outliersLigações),]
test1 <- test1[-which(test1$Internet_ZScore %in% outliersInternet),]
outliersLigações<-boxplot(test1[, 9], main = 'Z-Score')$out
outliersInternet<-boxplot(test1[, 10], main = 'Z-Score')$out
test1 <- test1[-which(test1$Ligações_ZScore %in% outliersLigações),]
test1 <- test1[-which(test1$Internet_ZScore %in% outliersInternet),]
boxplot(test1[, 9:10], main = 'Z-Score') #limpeza de outliers

install.packages(
"ggplot2",
repos = c("http://rstudio.org/_packages",
"http://cran.rstudio.com")
)
library(ggplot2)

# Histograms internet e ligacoes
ggplot(test1, aes(x=Internet)) +
geom_histogram(color="black", fill="white") #demonstramos que a distribuição
não é normal, por isso não utilizei o k-means, sendo utilizado o algoritmo DBSCAN
ele nao precisa de distribuição normal e funciona bem com datasets cheios de ruido.
ggplot(test1, aes(x=Ligações)) +
geom_histogram(color="black", fill="white") #as duas variaveis nao tem
distribuição normal
install.packages("fpc", dependencies = TRUE)
install.packages("dbscan", dependencies = TRUE)
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library(fpc)
library(dbscan)

mt<- data.matrix(cbind(test1[,c(1,9,10)])) # transformando os dados em data
frame para matriz
head(mt)
dbscan::kNNdistplot(mt, k = 200) #este algoritmo vai medir as distancias dos k
vizinhos mais próximos. este grafico significa que quando chegamos a distância 150
chegamos no cotovelo que é a distância ideal para separar os cluster
abline(h = 120, lty = 2) # no grafico de cotovelo mostra a distancia dos vizinhos
mais próximos.

set.seed(123)
# fpc package
res.fpc <- fpc::dbscan(mt, eps = 120, MinPts = 200) # 135 é o cotovelo
table(res.fpc$cluster) # mostra os resultados por cores 0 = 860 branco, 1 = 6981
clusters vermelho, 2 com 359 clusters preto, 3 com 876 cluster azuis e 4 com 239
azul claro vide Figura 20.
if(!require(devtools)) install.packages("devtools")

devtools::install_github("kassambara/factoextra")
library(factoextra) # Aqui vamos visualizar os cluster

fviz_cluster(res.fpc, mt, geom = "point")
principais dimensao 1 e 2

plot(res.fpc, mt[,c(2,3)])

# sao os clusters nos componentes
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install.packages("plyr", dependencies = TRUE)
library(plyr)
# Dummy data
x <- seq(1, 100)
y <- seq(1,100)
data <- expand.grid(X=x, Y=y) # transformar o indice do grid na coordenada do
grid
mt<-data.frame(mt)
mt$X <- mapvalues(mt$idx,
from=seq(1, 10000),
data$X)
mt$Y <- mapvalues(mt$idx,
from=seq(1, 10000),
data$Y)
head(mt)

plot(res.fpc, mt[,c(4,5)]) # mostra os cluster sobre o grid , o maior de informação
está diminuindo. Aqui a recomendação por localização é feita. O vermelho é
oferecer planos com internet e telefone, outras cores oferece planos mais minutos de
telefonia.
plot(res.fpc, mt[,c(2,4)])
plot(res.fpc, mt[,c(2,5)]) #ligacoes em x,y

#

