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1 Introdução à Prospecção de Dados

1.1 Introdução

O progresso da tecnologia que permite a aquisição de dados e seu armazena-
mento resultaram numa enorme quantidade de bases de dados de dimensões
gigantescas. Isto aconteceu em áreas tão diversas e ligadas ao dia-a-dia
quanto a das transacções comerciais, recurso ao crédito, telecomunicações,
tanto como em áreas mais sofisticadas como a dos registos médicos ou de in-
formação relacionada com a descodificação de genomas e estudo de protéınas.

Em qualquer destas áreas, dada a presença dos dados, o interesse centra-
se em extrair destes informação útil.

Prospecção de Dados consiste na análise de conjuntos (muitas vezes de
grandes dimensões) de dados observados, com o objectivo de encontrar

relações desconhecidas anteriormente e resumir os dados de formas
inovadoras, de modo a que se tornem compreenśıveis e úteis.

As relações e os resumos de informação obtidos a partir de técnicas de
prospecção de dados são frequentemente denominados de modelos ou padrões.
São exemplo equações lineares, regras, clusters, grafos, estruturas em árvore
e padrões recorrentes em séries temporais.

Os dados habitualmente trabalhados em prospecção de dados são chama-
dos de observacionais em vez de experimentais uma vez que não foram, regra
geral, recolhidos com este objectivo. Na maioria das vezes tratam-se de con-
juntos de dados recolhidos em processos rotineiros institúıdos com o principal
objectivo de manter registo de transacções e/ou operações. Isto faz com que
nestes conjuntos de dados exista muita informação que eventualmente não
será útil e que estejam organizados de forma pouco eficiente e não dirigida à
prospecção de dados.
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O facto destes conjuntos de dados serem de elevada dimensão faz com que
as técnicas mais correntes de análise exploratória de dados e de inferência
não possam ser usadas com facilidade e eficiência.

Os primeiros problemas que surgem são de ordem mais prática e estão
relacionados com questões de armazenamento de dados (data warehousing)
e acesso à informação. Depois, surgem questões mais fundamentais como

• como determinar a representatividade dos dados;

• como analisar os dados em tempo útil;

• como decidir se uma relação encontrada é fruto de mero acaso ou se
reflecte, de facto, a realidade.

Porque os dados contêm apenas uma parte da população e, ao contrário
do que sucede nos problemas clássicos tratados em estat́ıstica, não se trata
de uma amostra aleatória recolhida da população mas antes uma “amostra
de conveniência”, o objectivo de extrapolar dos dados para a população não
pode ser alcançado como se de um problema clássico de inferência se tratasse.

A prospecção de dados enquadra-se num contexto mais vasto, designado
por knowledge discovery in databases, KDD. Este termo teve origem na área
da inteligência artificial (AI). Os processos de KDD envolvem vários passos:

• selecção dos dados alvo de interesse,

• pré-processamento dos dados;

• transformação dos dados (se necessário);

• execução de tarefas de prospecção de dados para identificação de
padrões e e relações; e

• interpretação e avaliação das estruturas identificadas.

Uma vez mais, não é posśıvel identificar de forma clara as fronteiras que
delimitam aquelas que são consideradas como tarefas de prospecção de da-
dos. As tarefas de pré-processamento de dados tais como a limpeza dos dados
(data cleaning), a verificação de dados e a definição de variáveis são consider-
adas por muitos como tarefas inerentes à prospecção de dados. Neste curso,
não abordaremos estes aspectos. Antes, concentrar-nos-emos nos prinćıpios
básicos da modelação e da construção de algoritmos relacionados com o ajus-
tamento dos modelos aos dados.

O processo de busca de relações existentes numa base de dados - entenda-
se busca de represntações sumárias de algum ou alguns aspectos dos dados
que sejam acuradas, convenientes e úteis - envolve alguns passos:
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• determinação da natureza e da estrutura da representação a usar;

• decidir como quantificar e comparar a qualidade de ajustamento de
diferentes modelos aos dados (isto é, escolher uma função score);

• escolher um algoritmo para optimizar a função score; e

• que aspectos relativos ao manuseamento e gestão de dados são
necessários para a implementação dos algoritmos de forma eficiente.

Exemplo 1. A análise de regressão é uma ferramenta amplamente conhecida.
Na sua forma mais simples, envolve a construção de um modelo preditivo
para relacionar uma variável preditora, X, com uma variável resposta, Y ,
através de uma relação da forma

Y = aX + b.

Por exemplo, podemos estar interessados em construir um modelo para prever
o gasto individual com o cartão de crédito (Y ), baseando-nos no rendimento
anual do indiv́ıduo (X). Naturalmente que se trata de um modelo extrema-
mente simples e quase certamente longe do ideal. Mas sendo certo que os
gastos de cada pessoa aumentam com o seu rendimento, o modelo poderia
ser utilizado como uma caracterização muito simples da variável de interesse.

Em termos dos passos listados atrás, o cenário relativo a este exemplo
seria:

• determinação da natureza e da estrutura da representação a usar:
a variável resposta, gasto, relaciona-se com a variável preditora
rendimento através de uma função linear;

• decidir como quantificar e comparar a qualidade de ajustamento de
diferentes modelos aos dados (isto é, escolher uma função score): em
regressão linear, a qualidade do ajustamento mede-se através da soma
dos quadrados dos desvios verificados entre os valores observados e os
valores preditos pelo modelo - seria esta a função score a considerar.
Quanto menor o valor da função score, melhor o modelo;

• escolher um algoritmo para optimizar a função score: trata-se de en-
contrar a forma de estimar o modelo que produza o valor óptimo da
função score. No caso da regressão linear, a solução é bastante simples
-obtêm-se expressões expĺıcitas para a e b em função dos dados;

• que aspectos relativos ao manuseamento e gestão de dados são
necessários para a implementação dos algoritmos de forma eficiente:
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em geral, e a menos que a base de dados seja de dimensão extraordi-
nariamente elevada, a construção de modelos de regressão linear simples
não acarretam dificuldades desta natureza. Para o ajustamento destes
modelos são necessárias apenas estat́ısticas sumárias bastante simples:
somas, somas dos quadrados e soma dos produtos cruzados de X e Y .

1.2 Diferentes tipos de dados

Os dados consistem numa série de medições recolhidas relativamente a um
ambiente. No caso mais simples, temos uma colecção de objectos e, para cada
objecto, possúımos uma conjunto de p medições. Neste caso, podemos pensar
nas p medições tomadas sobre cada um de n objectos como uma matriz de
dimensão n × p. Veja-se o exemplo presente na Figura 1.

As n linhas da matiz representam os n objectos sobre os quais as medições
foram realizadas. Estes objectos podem ser, por exemplo, pacientes, clientes
de um cartão de crédito, empresas, ou entidades tais como estrelas ou
galáxias. Consoante o contexto, os objectos tomam designações diferentes,
podendo ser chamados de indiv́ıduos, entidades, casos, objectos ou registos.

A outra dimensão da matriz de dados, a das colunas, diz respeito às p

medições realizadas sobre cada um dos n objectos. Assume-se frequente-
mente que as n medições de cada uma das p caracteŕısticas foi realizada em
circunstâncias semelhantes, mas tal não é, necessariamente, verificado. Por
exemplo, sucede frequentemente que determinado aspecto de uma doença
seja avaliado de forma diferente em diversos pacientes. Também de acordo
com o contexto, as p medições tomam designações diferentes. Algumas das
mais usuais são: variáveis, caracteŕısticas, atributos e campos.

Exemplo 2. O U.S. Census Bureau recolhe informação sobre toda a população
a cada 10 anos. Parte desta informação é disponibilizada para uso público,
sendo retirada a informação que permita identificar as pessoas cujos dados
são tornados públicos. Estes conjuntos de dados são designados por PUMS
(Public Use Microdata Samples), estando dispońıveis contendo 1% ou 5% da
informação recolhida nos censos. Mesmo tratando-se de amostras contendo
uma percentagem mı́nima da população, note-se que uma amostra relativa
a 1% da população dos EUA contém cerca de 2.7 milhões de registos. Estes
conjuntos de dados contêm informação relativa a dezenas de variáveis tais
como idade, rendimento bruto, ocupação, ganhos e perdas de capital, ńıvel
de instrução, etc. Consideremos a t́ıtulo de exemplo os dados apresentados
na Tabela 1.

Note-se que os dados contêm diferentes tipos de variáveis, sendo algu-
mas cont́ınuas, outras discretas e ainda variáveis categóricas. Note-se ainda
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Figura 1: Exemplo de base de dados de clientes (SPSS).

que alguns valores estão omissos (missings), como acontece com a idade do
indiv́ıduo 249 e o estado civil do indiv́ıduo 255. Os dados omissos são um
aspecto comum dos conjuntos de dados reais. A forma como a informação
omissa é codificada é um aspecto importante. Outro aspecto importante é o
rúıdo presente nos dados. Por exemplo, será que o rendimento do indiv́ıduo
248 é realmente $100000 ou trata-se de uma aproximação (eventualmente
grosseira) por ele fornecida?

Perante um conjunto de dados desta natureza, uma tarefa t́ıpica seria a
de descobrir relações existentes entre as diferentes variáveis. Por exemplo,
podeŕıamos estar interessados em saber se é posśıvel prever o rendimento
de um indiv́ıduo a partir das outras variáveis. Ou em saber se existem
grupos distintos de pessoas nesta amostra, ou ainda se existem combinações
de valores de variáveis que sejam mais frequentes.

Estes conjuntos de dados, PUMS, estão dispońıveis em
www.ics.uci.edu/mlearn/MLSummary.html.

Existem inúmeros aspectos sobre o formato dos dados que, embora sejam
importantes, não têm cabimento no âmbito deste curso. No entanto, há al-
gumas questões básicas a que é necessário dar atenção. Uma é a diferença
entre dados de natureza quantitativa e categórica. Uma variável quantitativa
é medida numa escala numérica e pode, em prinćıpio, assumir qualquer valor
(dentro de um conjunto aceitável dada a variável em questão). Na Tabela
1, as variáveis Age e Income são de natureza quantitativa. As variáveis Sex,
Marital Status e Education, são categóricas - as observações pertencem a
uma de entre várias categorias, não mensuráveis, identificadas por rótulos.
Estas variáveis podem, no entanto, ser de tipo ordinal- quando as suas cate-
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ID Age Sex Marital Status Education Income
248 54 Male Married High school graduate 100000
249 ?? Female Married High school graduate 12000
250 29 Male Married Some college 23000
251 9 Male Not married Child 0
252 85 Female Not married High school graduate 19798
253 40 Male Married High school graduate 40100
254 38 Female Not married Less than 1st grade 2691
255 7 Male ?? Child 0
256 49 Male Married 11th grade 30000
257 76 Male Married Doctorate degree 30686

Tabela 1: Exemplo de dados existentes em Public Use Microdata Sample

(PUMS)

gorias são pasśıveis de ordenação. Por exemplo, em medicina, é utilizada uma
escala de severidade com três categorias: ligeiro, moderado e severo. Quando
as categorias não são ordenáveis, as variáveis categóricas dizem-se nominais.
É frequente, por uma questão de simplicidade, utilizar rótulos numéricos para
identificar as categorias. Nestes casos, é importante ter em mente que estes
números são apenas identificadores das categorias, não podendo as variáveis
passsar a ser tratadas como se fossem numéricas.

Muitas situações práticas atingem uma complexidade tal, que a estrutura
matricial n × p é insuficiente para traduzir a informação a elas relativa. É
o caso dos dados médicos, em que pacientes repetem exames, são sujeitos a
várias técnicas de diagnóstico para uma mesma doença, ou apresentam mais
do que um posśıvel diagnóstico.

Exemplo 3. Uma das aplicações da prospecção de dados está na pesquisa
de documentos escritos úteis em grandes colecções de textos, como é o
caso da Web. Cada documento pode ser visto como uma sequência de
palavras e pontuação. Uma das tarefas t́ıpicas da prospecção de bases de
dados de texto consiste na classificação de documentos em categorias pré-
definidas, agrupando no mesmo conjunto documentos semelhantes e encon-
trando quais os documentos que satisfazem determinada consulta (query).
Em http://www.research.att.com/ lewis encontra-se uma colecção de
textos da Reuters, cada documento contendo um pequeno artigo. Uma
colecção de documentos de texto também pode ser vista como uma matriz.
Neste caso, cada linha representa um documento e cada coluna representa
uma palavra. Assim, na entrada (d, w) da matriz, pode ter-se o número de
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Figura 2: Parte de em ficheiro de dados de transacções representado como
uma imagem binária, com 100 clientes (linhas) e 40 artigos (colunas).

vezes que no documento d foi encontrada a palavra w ou, mais simplesmente,
o valor 1 se a paravra w existe no documento d e 0 caso não exista.

Desta forma, perde-se ordem pela qual as palavras se encontram no texto
mas ainda assim se retém, de forma razoavelmente simples e reduzida, muita
informação acerca do documento. No entanto, no caso de se possúırem muitos
documentos e, se para além destes serem extensos se encontrarem escritos em
diversas ĺınguas, uma tal matriz deverá ter milhões de linhas e centenas de
milhar de colunas. Para além da dimensão, serão matrizes muito esparsas,
ou seja, cheias de zeros.

Exemplo 4. Os dados referentes a transacções são também dos mais fre-
quentes objectos de aplicação de técnicas de prospecção de dados. A cada
transacção faz-se corresponder a data, a identificação do comprador, a lista
de artigos comprados e os respectivos preços.

Tal como no caso dos documentos de texto, os dados referentes a
transacções também podem ser transformados em matrizes onde a cada linha
corresponde um cliente e a cada coluna corresponde um artigo. Também
aqui, as entradas da matriz podem ser binárias, indicando se o cliente com-
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prou o artigo (1) ou não (0). Na Figura 2, está representada graficamente
através duma imagem binária, parte de um conjunto de dados referentes a
100 clientes (linhas) e 40 artigos (colunas). Cada entrada a negro significa
que o cliente correspondente àquela linha comprou o artigo correspondente
àquela coluna. É possivel identificar alguns padrões óbvios. Por exemplo,
há uma variabilidade considerável em termos das categorias de artigos com-
prados. Também é posśıvel ver que alguns artigos foram comprados por um
número substancial de clientes enquanto outros quase não tiveram procura.
Também é posśıvel encontrar pares de artigos que tendem a ser comprados
conjuntamente.

Tratamento semelhante têm os dados referentes a acessos individuais a
bases de dados, onde cada página web pode ser vista como um artigo e o
acesso à página como uma compra. Este tipo de representação deixa de fora
informação importante como, por exemplo, informação sequencial e tempo-
ral, bem como a da quantidade de unidades compradas de cada artigo.

1.3 Tipos de Estrutura: Modelos e Padrões

Os diferentes tipos de representação que se buscam em prospecção de da-
dos podem ser caracterizados de vários modos. Uma caracterização posśıvel
consiste em distinguir um modelo global dum padrão local.

Um modelo é, neste contexto, entendido como um sumário global do
conjunto de dados, pois permite dizer algo sobre qualquer ponto do espaço
onde foram realizadas as medições, isto é, produz um resultado para qualquer
combinação de valores das variáveis presentes na análise. Cada linha da
matriz de dados pode ser vista como um vector com p componentes, ou seja,
como um ponto num espaço p−dimensional, e o modelo tem a capacidade de
produzir um resultado para qualquer ponto desse espaço.

Um modelo simples pode ter a forma Y = aX+c, onde Y e X são variáveis
e a e c são os parâmetros do modelo (os quais serão determinados a partir dos
dados). A forma funcional deste modelo diz-se linear uma vez que Y é uma
função linear de X. Este conceito é diferente do conceito de modelo linear
em estat́ıstica em que um modelo é dito linear se for linear nos parâmetros.
Em cada caso concreto terá de ser feita a distinção. No entanto, em casos
como os que aqui se apresentam, faz mais sentido pensar em modelos que
seja lineares nas variáveis de interesse, mais do que nos parâmetros. Nesta
perspectiva, o modelo Y = aX2 +bX +c é visto como um modelo não linear.
mais concretamente, trata-se se um modelo polinomial de segunda ordem
pois expressa Y como função de X através de um polinómio de grau 2. Do
ponto de vista da estat́ıstica clássica, este modelo seria classificado como
linear (nos parâmetros).
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Contrastando com a natureza global dos modelos, os padrões produzem
resultados apenas ao ńıvel de uma região restrita do espaço onde se encontram
as variáveis. Um exemplo é a condição, simples,

se X > x1 ent~ao P (Y > y1) = p1.

A estrutura dos padrões assenta em restrições dos valores das variáveis X e
Y , relacionados através de uma regra probabiĺıstica. De forma equivalente,
podeŕıamos ter escrito

P (Y > y1|X > x1) = p1.

Resumindo, contrariamente aos modelos (globais), os padrões (locais)
descrevem uma estrutura de uma parte relativamente pequena do espaço
onde os dados ocorrem.

Num conjunto vasto de dados, como por exemplo os de compras por
catálogo, a pesquisa de padrões poderá permitir identificar pessoas que, sendo
compradores de determinada combinação de artigos, poderão ser potenciais
compradores de outro conjunto de artigos. Por vezes também há interesse
em observar os elementos que ficam de fora dos padrões encontrados, ele-
mentos que não se encaixam nos grupos identificados. Quando o objectivo
é encontrar estes elementos, a tarefa a realizar é a busca de padrões - não
pelos padrões em si, mas para que os elementos “diferentes”possam ser iden-
tificados. Estas abordagens são utilizadas na detecção de falhas em sistemas
industriais e de fraudes em transacções bancárias e comerciais.

Note-se que tanto os modelos como os padrões têm parâmetros associados.
No modelo descrito acima, a, b e c são os parâmetros, enquanto que no padrão,
os parâmetros são x1, y1 e p1. Em geral, estabelecida a estrutura, passa-se à
estimação, a partir dos dados, dos parâmetros envolvidos. Uma vez estimados
os parâmetros, passamos a referir-nos ao modelo ou padrão ajustado. A
diferença entre modelo estrutural e modelo ajustado é importante. Modelo
estrutural ou padrão estrutural refere-se à forma funcional geral, sem valores
especificados para os parâmetros.

1.4 Procedimentos da prospecção de dados

É conveniente categorizar os procedimentos adoptados em prospecção de
dados, devendo-se esta categorização aos diferentes objectivos com que a
prospecção de dados é realizada. A categorização apresentada não é única e
é posśıvel detalhá-la mais. No entanto, é suficientemente clara para descrever
a maioria das acções.
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1. Análise Exploratória de Dados (AED): Tal como o nome su-
gere, o objectivo é simplesmente explorar os dados, sem qualquer ideia
pré-definina do que se pretende encontrar. As técnicas utilizadas são
interactivas e visuais, existindo um número considerável de repre-
sentações gráficas muito úteis para representar conjuntos de dados de
baixa dimensionalidade (p pequeno). À medida que a dimensionali-
dade aumenta, a visualização gráfica de nuvens de pontos em espaços
p-dimensionais torna-se complicada se não mesmo impraticável. Para
p maior do que 3 ou 4, as técnicas de projecção (e redução de dimen-
sionalidade) como por exemplo a análise de componentes principais
tornam-se muito útil.

2. Modelos descritivos: O objectivo no estabelecimento de um mod-
elo é o da descrição da totalidade do conjunto de dados. Entre estes,
são exemplos a modelação da distribuição probabiĺıstica subjacente aos
dados (estimação da densidade de probabilidade), a partição do espaço
p-dimensional em grupos (análise de clusters e segmentação) e modelos
descrevendo a relação de dependência existente entre variáveis (mod-

elação da dependência).

Na análise de segmentação, o objectivo é agrupar registos semelhantes.
É o que se pretende, por exemplo, quando se faz a segmentação de
clientes de bens ou serviços. O objectivo é colocar os clientes em gru-
pos homogéneos. Isto permite que, por exemplo, a publicidade seja
mais dirigida e eficiente, publicitando junto dos clientes, artigos que
estes venham, mais provavelmente, a comprar. O número de grupos
é decidido por quem faz a análise e não existe um número certo para
a quantidade de grupos a criar. Isto contrasta com a descoberta dos
“grupos naturais”existentes nos dados.

3. Modelação Preditiva: Classificação e Regressão: Aqui, o objec-
tivo é construir um modelo que permita obter o valor de uma variável
dado o conhecimento sobre o valor de outras, isto é, prever o valor de
uma variável, condicional ao conhecimento das restantes variáveis.

No caso da classificação, a variável a ser predita é categórica enquanto
que na regressão é quantitativa. O termo predição é aqui usado em
sentido lato, podendo querer significar, realmente, a “antevisão”de um
valor futuro, como por exemplo o preço de uma acção no mercado
de valores ou, de uma forma mais alargada, significar, por exemplo a
determinação do diagnóstico de um doente.

A principal distinção entre predição e descrição, é que na primeira o
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interesse é centrado numa única variável (a cotação da acção ou o di-
agnóstico do doente, por exemplo), enquanto que no caso da descrição,
o interesse não está centrado numa vaŕıavel apenas, mas em todo o
conjunto de dados.

4. Descoberta de Padrões e Regras: Os procedimentos e técnicas
referidos acima, estão orientadas no sentido da construção de mode-
los. Outras aplicações em prospecção de dados estão mais vocaciona-
dos para a detecção de padrões. Um exemplo disto é a detecção de
transacções fraudulentas- nas correspondentes regiões dos dados, de-
verá existir um padrão que faz com que estes dados difiram significativa-
mente dos restantes. Outra aplicação é na identificação de combinações
de artigos em base de dados de transacções (por exemplo, artigos de
supermercado que sejam habitualmente comprados ao mesmo tempo).
Este aspecto tem sido alvo de muita atenção na prospecção de dados,
tendo levado ao desenvolvimento de abordagens baseadas em regras de

associação.

5. Busca por Conteúdo (Retrieval by Content): Neste caso, o uti-
lizador possui um padrão de interesse e tem como objectivo encontrar
padrões semelhantes no conjunto de dados. Estas tarefas são mais
frequentes em bases de dados de texto e imagem. Por exemplo, no
caso dos textos, o padrão pode ser um conjunto de palavras e o ob-
jectivo é encontrar documentos relevantes de entre uma vasta colecção
de textos (da Web, por exemplo). No caso das imagens, o utilizador
detém uma imagem, um esboço ou uma descrição desta, e tem como
objectivo encontrar imagens similares de entre um vasto conjunto de
imagens. Em ambos os casos, existe o problema da definição de “simi-
lar”. A estratégia a seguir na busca também envolve várias questões
importantes.

Embora cada uma das tarefas acima referidas sejam claramente distintas,
têm vários aspectos em comum. Um deles é que várias das técnicas envolvem
a noção de distância ou semelhança de vectores. Outro aspecto comum é a
necessidade de estabelecimento de uma função score, a ser utilizada para
escolher o melhor modelo ou derterminar quão bem um modelo se ajusta aos
dados.
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1.5 Componentes dos algoritmos de prospecção de da-
dos

1.5.1 Funções Score

As funções score quantificam a qualidade de ajustamento de um modelo ou
a adequabilidade de um determinado parâmetro ao conjunto de dados. Em
termos ideais, a função score deveria reflectir a utilidade de um modelo pred-
itivo. Isto é, deveria indicar de forma exacta o benef́ıcio esperado associado a
determinado modelo. Na prática isto não é posśıvel, pelo que são utilizadas
funções score mais genéricas e simples como por exemplo mı́nimos quadrados

ou acurácia da classificação.
Entre as funções score mais amplamente usadas para decidir entre um

modelo e outro, destacam-se: verosimilhança, soma dos quadrados dos
reśıduos e taxa de má classificação (usada em problemas de classificação
supervisionada). Por exemplo, a soma dos quadrados dos reśıduos define-se
como

n∑

i=1

(y(i) − ŷ(i))2

onde y(i), i = 1, ..., n, são os n valores que se pretendem ajustar e ŷ(i) são os
valores preditos (ajustados) pelo modelo.

As tarefas de estimação em conjuntos de dados de elevada dimensão pode
ser uma tarefa que leve muito tempo. Assim, sendo, um modelo com poten-
cialmente um bom ajustamento aos dados mas que leve meses a ser esti-
mado, tem pouca utilidade. De igual forma, uma função score que seja
muito senśıvel a mudanças ligeiras nos dados também poderá não ser muito
útil (a sua utilidade dependerá do objectivo do estudo). A simplicidade e a
robustez são aspectos a ter em conta.

1.5.2 Métodos de optimização e pesquisa

O objectivo da optimização e pesquisa é determinar a estrutura e os
parâmetros que minimizam (ou maximizam, dependendo do contexto), o
valor da função score. A tarefa de encontrar o valor “melhor”valor para os
parâmetros do modelo é, tipicamente, uma tarefa de optimização. A identi-
ficação de padrões interessantes é uma tarefa de pesquisa.

Em regressão linear, a função de predição (equação do modelo) é encon-
trada por minimização da função score (soma dos quadrados dos reśıduos
entre as observações e os valores propostos pelo modelo). Esta função score

pode ser manipulada algebricamente e a solução escreve-se de forma expĺıcita
em função dos dados. No entanto, outras funções score, como por exemplo
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a taxa de má classificação em procedimentos de classificação supervisionada,
é dif́ıcil de estabelecer analiticamente - uma vez que é de natureza discreta
(envolve contagens), a ferramenta poderosa nos problemas de maximização
(minimização) que é o cálculo diferencial, não pode ser utilizada.

1.5.3 Estratégias de gestão de bases de dados

O crescimento exponencial da dimensão das bases de dados exige que a gestão
destas seja feita de forma eficiente permitindo o acesso em tempo útil e a custo
sustentável.

Muitos dos algoritmos de prospecção de dados foram desenvolvidos sem
qualquer referência ou ligação à forma como a informação deveria ser gerida.
No passado, este não foi um problema de grande relevo, enquanto os con-
juntos de dados tiveram dimensões razoáveis. Muitos algoritmos, como por
exemplo os algoritmos de classificação e as árvores de regressão, têm compor-
tamentos muito pobres em termos de eficiência quando aplicados a conjuntos
de dados de elevada dimensão.

Leitura recomendada:

Caṕıtulo 1 de Principles of Data Mining. Hand, David J.; Mannila, Heikki;
Smyth, Padhraic. (Fotocópias dispońıveis na reprografia do departamento e
cesso online em http://cisnet.mit.edu/view/4i7o9/5ck4k/default.)


