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Resumo

Nesta tese apresentamos uma nova abordagem para realizar o agrupamento e a clas-
sificação de um conjunto de dados de forma não supervisionada. A abordagem proposta
utiliza os conceitos de tipicidade e excentricidade usados pelo algoritmo TEDA na detec-
ção de outliers. Para realizar o agrupamento e a classificação é proposto um algoritmo
estatístico chamado Auto-Cloud. As amostras analisadas pelo Auto-Cloud são agrupadas
em unidades chamadas de data clouds, que são estruturas que não possuem formato ou
limites definidos. O Auto-Cloud permite que cada amostra analisada possa pertencer si-
multaneamente a várias data clouds. O Auto-Cloud é um algoritmo autônomo e evolutivo,
que não necessita de treinamento ou qualquer conhecimento prévios sobre o conjunto de
dados analisado. Ele permite a criação e a fusão das data clouds de forma autônoma,
à medida que as amostras são lidas, sem qualquer intervenção humana. As caracterís-
ticas do algoritmo fazem com que ele seja indicado para o agrupamento e classificação
de streams de dados e para aplicações que requerem respostas em tempo-real. O Auto-
Cloud também é um algoritmo recursivo, o que o torna rápido e exige pouca quantidade
de memória. Já no processo de classificação dos dados, o Auto-Cloud trabalha como um
classificador fuzzy, calculando o grau de pertinência entre a amostra analisada e cada data
cloud criada no processo de agrupamento. A classe a que pertence cada amostra é de-
terminada pela data cloud com maior grau de pertinência com relação a amostra. Para
validar o método proposto, aplicamos o mesmo em vários conjuntos de dados existentes
na literatura sobre o assunto. Além disso, o método também foi validado numa aplica-
ção de detecção e classificação de falhas em processos industriais, onde foram utilizados
dados reais, obtidos de uma planta industrial.

Palavras-chave: detecção de outliers, agrupamento de dados, classificação de dados,
stream de dados, TEDA, tipicidade, excentricidade, data cloud, Auto-Cloud.





Abstract

In this thesis we propose a new approach to unsupervised data clustering and classi-
fication. The proposed approach is based on typicality and eccentricity concepts. This
concepts are used by recently introduced TEDA algorithm for outlier detection. To per-
form data clustering and classification, it is proposed a new statistical algorithm, called
Auto-Cloud. The data samples analyzed by Auto-Cloud are grouped in the form of uni-
ties called data clouds, which are structures without pre-defined shape or boundaries.
Auto-Cloud allows each data sample to belong to multiple data clouds simultaneously.
Auto-Cloud is an autonomous and evolving algorithm, which does not requires previous
training or any prior knowledge about the data set. Auto-Cloud is able to create and merge
data clouds autonomously, as data samples are obtained, without any human interference.
The algorithm is suitable for data clustering and classification of online data streams and
application that require real-time response. Auto-Cloud is also recursive, which makes it
fast and with little computational effort. The data classification process works like a fuzzy
classifier using the degree of membership between the analyzed data sample to each data
cloud created in clustering process. The class to which each data sample belongs is de-
termined by the cloud with the highest activation with respect to that sample. To validate
the proposed method, we apply it to several existing datasets for data clustering and clas-
sification. Moreover, the method was also used in a fault detection in industrial processes
application. In this case, we use real data obtained from a real world industrial plant.

Keywords: outlier detection, data clustering, data classification, data streams, TEDA,
typicality, eccentricity, data cloud, Auto-Cloud.
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Capítulo 1

Introdução

O grande avanço da tecnologia ocorrido nos últimos anos, tanto em hardware quanto
em software, permitiu a muitas aplicações computacionais lidar cada vez mais com gran-
des quantidades de dados. Em muitas dessas aplicações existe a necessidade de extrair
desses dados alguma informação que seja útil para a aplicação, tal como num processo de
mineração de dados (data mining) [Han et al. 2011]. Após esse processo de extração, as
informações podem ser utilizadas pela aplicação para realizar tomada de decisões, ou seja,
a informação pode ser transformada em algo útil ao usuário final da aplicação. De acordo
com Campos (2015), a mineração de dados consiste no processo de extrair conhecimento
a partir de grandes conjuntos de dados utilizando técnicas estatísticas e computacionais.

A necessidade de se utilizar alguma técnica de análise de dados para transformar os
dados brutos em informações se deve ao fato de que, em geral, tais informações não es-
tão explicitamente representadas no conjunto de dados. Por exemplo, ao analisarmos um
conjunto de pixels em uma imagem é possível, através de um processo de extração de
características e reconhecimento de padrões, determinar a existência de algum objeto que
esteja representado na imagem, tal como uma letra ou outra forma previamente conhe-
cida [Gonzalez e Woods 2011].

Várias técnicas de análise de dados podem ser utilizadas para realizar a extração
de informações a partir de um conjunto de dados. As técnicas utilizadas irão depen-
der do contexto do problema analisado. Dentre as técnicas mais comumente utiliza-
das podemos citar o agrupamento e a classificação de dados [da Silva et al. 2016, Han
et al. 2011, Kantardzic 2002]. O agrupamento de dados consiste em separar as amos-
tras de dados do conjunto analisado em grupos. Essa separação é realizada de acordo
com as similaridades apresentadas entre as amostras do conjunto. Já a classificação de
dados, consiste em organizar as amostras em categorias que são chamadas de classes. A
classificação realiza uma rotulação dos dados através da identificação das características
comuns entre os elementos e assim associando cada um deles a uma classe previamente
conhecida.

Ao final desse processo, teremos então um conjunto de dados que está devidamente
dividido em grupos e cada grupo está associado com pelo menos uma classe, identificando
assim o que cada amostra de dados e cada grupo representam no domínio do problema
analisado.
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1.1 Motivação

Nos dias atuais, podemos encontrar diversos problemas que envolvem o agrupamento
e a classificação de dados. Esses problemas são referentes à diversas áreas de aplicação.
Dentre essas áreas podemos citar: mineração de dados, recuperação de informações, seg-
mentação de imagens, classificação de padrões, mercado financeiro, telecomunicações,
biologia, medicina, engenharia, dentre outras [Jain et al. 1999, Kantardzic 2002].

Assim, devido à grande demanda de aplicações existentes, o processo de agrupamento
e classificação de dados vem sendo largamente estudado nos últimos anos. Essa variedade
de aplicações é refletida nas várias abordagens propostas na literatura para solucionar esse
problema, utilizando as mais diversas técnicas, tais como: classificação bayesiana, árvore
de decisão, análise estatística, redes neurais, maquinas de vetor de suporte, lógica fuzzy,
dentre outras [Nguyen et al. 2015].

Cada uma dessas abordagens possui suas vantagens e desvantagens se comparadas
umas com as outras. Porém, muitas vezes uma determinada abordagem é desenvolvida
para solucionar um problema específico, de acordo com as suas características inerentes.
Assim, ela se torna mais adequada para esse problema e o seu uso tende se tornar restrito,
sendo aplicável apenas a problemas com características semelhantes.

Em grande parte das abordagens propostas na literatura é necessário algum conhe-
cimento prévio acerca do conjunto de dados analisado [Jain et al. 1999]. Muitas vezes,
esse conhecimento é apresentado na forma de um modelo matemático que descreve o
comportamento dos dados. Em outros casos, esse conhecimento é descrito na forma de
parâmetros, que são informados ao algoritmo durante a sua execução. Por exemplo, exis-
tem algoritmos que necessitam que lhes sejam informados a quantidade de grupos que se
deseja formar durante o agrupamento dos dados. Além disso, a classificação de dados é
um processo supervisionado, necessitando portanto de um conjunto de amostras de trei-
namento com suas respectivas classes para que se possa realizar a classificação dos dados
corretamente.

Outro problema encontrado nas abordagens tradicionais propostas na literatura é que
elas geralmente utilizam um conjunto de dados offline. Dessa forma, todas as amostras
do conjunto de dados analisado precisam estar previamente disponíveis desde o início da
execução do algoritmo. Porém, existem aplicações onde os dados não estão inteiramente
disponíveis previamente. Nessas aplicações, as amostras de dados são obtidos ao longo
do tempo, na forma de um stream de dados, conforme mostra a Figura 1.1.

Um stream de dados é um conjunto de dados, onde as amostras são obtidas continua-
mente ao longo do tempo, obedecendo uma certa taxa de amostragem. Assim, um stream
de dados se assemelha a uma série temporal, onde a ordem dos dados é fundamental du-
rante a sua análise. Para analisar um stream de dados algumas características inerentes a
ele devem ser observadas. Dentre elas podemos citar [Silva et al. 2013]:

• As amostras são obtidas continuamente, obedecendo uma determinada taxa de amos-
tragem. Dessa forma, cada amostra k do conjunto, só pode ser analisada após as
k−1 amostras anteriores terem sido analisadas, obedecendo a sua sequência tempo-
ral. Assim, elas precisam ser processadas exatamente na ordem em que são obtidas;
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amplitude

tempo

amostras

Figura 1.1: Exemplo de stream de dados.

• O conjunto de dados é teoricamente ilimitado. Com isso, o seu armazenamento por
completo em disco é proibitivo. Dessa forma, as amostras precisam ser descarta-
das após o seu processamento, ou seja, no instante de tempo k só temos acesso a
amostra k, as k−1 amostras anteriores provavelmente já foram descartadas. Porém,
vale salientar que algumas técnicas de processamento de streams de dados utilizam
janelas de dados de forma a minimizar esse problema;

• O processo de geração das amostras pode ser não estacionário, ou seja, sua distri-
buição de probabilidade pode mudar ao longo do tempo. Nesses casos, o algoritmo
de análise dos dados precisa ser robusto e/ou adaptativo o suficiente para lidar com
essas mudanças.

Dentre essas características, o fato de um stream de dados ser não estacionário nos leva
a duas situações que podem ocorrer durante a sua análise: a mudança de conceito (concept
drift) e a evolução de conceito (concept evolution). Um conceito pode ser definido como
uma função lógica que mapeia um conjunto de atributos de entrada em um atributo de
saída [Mitchell 1997]. Por exemplo, podemos mapear um conjunto de características de
um animal qualquer para indicar se ele é ou não um pássaro. Nesse caso, essa função
define o conceito de pássaro. Em classificação de dados, um conceito corresponde a uma
classe, que deve ser identificada a partir da análise dos dados de entrada.

O concept drift ocorre em um stream de dados quando um conceito analisado muda
ao longo do tempo, ou seja, uma classe que modifica o seu estado com o passar do tempo.
Para exemplificar, na Figura 1.2 vemos dois sinais s1 e s2 ao longo do tempo. Até o ins-
tante t1 os dois sinais possuem um determinado estado estável, representando uma classe
do problema, classe 1. No instante t1 ocorre uma perturbação nesses sinais, o que pode ser
observada pela variação das suas amplitudes. Após um determinado tempo os dois sinais
retornam ao estado estável, porém com uma nova configuração de amplitudes. Apesar
desse novo estado ser diferente do anterior, ele representa a mesma classe (classe 1), que
teve seu conceito modificado apos a ocorrência da perturbação. Assim, uma caracterís-
tica importante a um classificador de streams de dados é que ele seja capaz de lidar com
esse tipo de situação, adaptando o conceito de cada classe conhecida de acordo com as
mudanças provenientes da dinâmica do sinal analisado.
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Figura 1.2: Exemplo de concept drift.

Já a ideia de concept evolution está ligada ao surgimento de novos conceitos ao longo
do tempo, ou seja, o surgimento de novas classes não conhecidas pelo classificador de
dados. Para exemplificar, considere a Figura 1.3 que mostra um conjunto de amostras
compostas cada uma pelo par de valores (s1,s2). Cada amostra desse conjunto é analisada
por um classificador de dados e é classificada em uma das três classes conhecidas pelo
sistema (classe 1, classe 2 e classe 3). No instante de tempo t1 as amostras estão classifi-
cadas de acordo com o mostrado na Figura 1.3(a). Porém, no instante de tempo seguinte,
t2, uma nova amostra P é lida pelo sistema, Figura 1.3(b). Ao analisar essa amostra o
classificador deve ser capaz de perceber que P não se assemelha a nenhuma das classes
conhecidas pelo sistema, de forma que ela deve ser classificada em uma nova classe ainda
não conhecida. Assim, outra característica importante de um classificador de streams de
dados é que ele também tenha uma capacidade de aprendizagem tal que seja capaz de
criar novas classes de acordo com a dinâmica dos sinais analisados.
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Figura 1.3: Exemplo de concept evolution.

Nesta tese, iremos dar enfoque ao problema de agrupamento e classificação de dados,
propondo uma abordagem que lide especificamente com dados no formato de streams de
dados. A abordagem proposta nesta tese possui algumas vantagens quando comparada
com outras abordagens disponíveis na literatura. Por exemplo, a nossa abordagem não
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necessita de modelos matemáticos ou qualquer outro conhecimento prévio acerca do con-
junto de dados. Assim, ela é plenamente orientada a dados (data driven), com alto grau
de automatização dos parâmetros dos seus algoritmos e sem a necessidade de qualquer
intervenção a priori ou treinamento prévio para conjunto de dados específicos. A abor-
dagem proposta possui característica evolutiva, já que ela tem capacidade de se adaptar à
mudanças que podem ocorrer na distribuição dos dados ao longo do processamento, tais
como o concept drift e o concept evolution. Um importante aspecto da abordagem pro-
posta, que a diferencia fortemente de outras existentes na literatura, é a sua capacidade de
realizar aglutinação de agrupamentos/classes (merge) de forma evolutiva.

Além disso, para atender às especificidades da análise de streams de dados, o al-
goritmo proposto é recursivo, não necessitando armazenar as amostras já processadas
anteriormente, reduzindo assim a quantidade de memória utilizada durante o seu pro-
cessamento. Outra característica a ser destacada é que o algoritmo não utiliza equações
complexas, o que reduz também o seu tempo de execução.

Por fim, esse algoritmo utiliza os conceitos de tipicidade e excentricidade. Esses
dois conceitos são inversos e estão relacionados a quanto uma amostra é semelhante ou
diferente das demais amostras de um conjunto de dados. Por exemplo, na Figura 1.4
podemos observar um conjunto de dados onde são destacados dois pontos, A e B. Ao
analisar esses dois pontos, verificamos que A está mais próximo dos demais pontos do
conjunto e que B está mais distante desses mesmos pontos. Assim, podemos dizer que
A é mais tipico do que B nesse conjunto de dados. Isso implica que a tipicidade de A é
maior do que a tipicidade de B. De forma semelhante, porém inversa, a excentricidade de
A é menor do que a excentricidade de B.

s
1

s
2

A

B

tipicidade de A > tipicidade de B

excentricidade de A < excentricidade de B

Figura 1.4: Conceitos de tipicidade e excentricidade.

1.2 Objetivos e Contribuições

O principal objetivo desta tese é contribuir com a área de agrupamento e classificação
de streams de dados. Para isto, aqui é proposta e validada uma abordagem recursiva alta-
mente autônoma e evolutiva para realizar agrupamento e classificação de streams de da-
dos, denominada de Auto-Cloud. A abordagem é baseada nos conceitos de excentricidade
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e tipicidade, e se caracteriza como principal contribuição desta tese. Como contribuições
específicas desta tese, podemos citar:

• Definição de um método, com respectivo algoritmo evolutivo, para detecção de
outliers em streams de dados;

• Desenvolvimento de um algoritmo evolutivo para agrupamento de dados obtidos na
forma de streams de dados, com capacidade de realizar aglutinação de grupos;

• Desenvolvimento de um algoritmo evolutivo para classificação de dados obtidos na
forma de streams de dados, com capacidade de realizar aglutinação de classes;

• Validação e análise de desempenho dos algoritmos propostos em conjuntos de da-
dos bem estabelecidos como benchmarks na literatura para detecção de outliers,
agrupamento e classificação de streams de dados;

• Utilização dos algoritmos propostos em uma aplicação de detecção e classificação
de falhas em processos industriais.

1.3 Organização da Tese
O texto desta tese está organizado em seis capítulos. Neste Capítulo 1 foi caracte-

rizado o problema a ser abordado na Tese - agrupamento e classificação de streams de
dados. Além disso, também foram traçados os objetivos e contribuições da tese. No Ca-
pítulo 2 são descritos os conceitos de detecção de outliers, agrupamento e classificação
de dados. Além disso, são relatados alguns trabalhos relacionados a esses três problemas,
destacando as vantagens e desvantagens de cada uma das abordagens utilizadas nesses
trabalhos. Os trabalhos apresentados mostram abordagens tanto para a análise de dados
offline quanto para a análise de dados online. O Capítulo 3 mostra inicialmente dois al-
goritmos para detecção de outliers, RDE e TEDA, que foram utilizados como base para
o desenvolvimento do algoritmo de agrupamento e classificação proposto. Em seguida, é
apresentado o Auto-Cloud, que é a abordagem para agrupamento e classificação de dados
proposta nessa tese. Todo o seu processo de funcionamento, assim como o seu algoritmo
são descrito em detalhes.

Já no Capítulo 4, são inicialmente descritos os resultados obtidos na comparação dos
algoritmos de detecção de outliers estudados, RDE e TEDA. Em seguida, são apresenta-
dos os resultados obtidos aplicando o Auto-Cloud no agrupamento e na classificação de
algumas bases de dados bem estabelecidas como benchmarks na literatura. No Capítulo 5
é apresentado um estudo de caso, onde o Auto-Cloud é aplicado na detecção e classifica-
ção de falhas em processos industriais, que é uma aplicação relevante de agrupamento e
classificação de streams de dados. Para isso, são utilizados dados obtidos de uma planta
industrial real. Finalmente, no Capítulo 6 são discutidas, com base nos resultados obtidos,
algumas conclusões a respeito do trabalho, como também são propostas algumas ideias
para trabalhos futuros.



Capítulo 2

Fundamentação Teórica

O escopo desta tese é o agrupamento e a classificação de streams de dados, que de
certa forma podem ser enquadrados como problemas de análise de dados e de data mi-
ning. Com o propósito de fundamentar teoricamente o trabalho, neste capítulo iremos
discutir e caracterizar as vantagens e desvantagens das principais técnicas para detecção
de (outliers), agrupamento e classificação de dados em geral e para streams de dados em
particular.

Embora a proposta desta tese aborde diretamente apenas agrupamento e classificação
de dados, a discussão sobre detecção de outliers também é importante. Isso se deve ao
fato de que a abordagem proposta nesta tese para realizar o agrupamento e a classificação
dos streams de dados é baseada em um algoritmo já existente na literatura, que vem sendo
utilizado para detecção de outliers. Além disto, detecção de outliers pode ser visto como
um caso particular de classificação, onde há apenas duas classes (classe normal e classe
anormal, que contém os outliers).

A Figura 2.1 mostra o diagrama simplificado de um sistema para classificação de
dados. Esse sistema recebe como entrada um conjunto de dados brutos, geralmente ad-
quiridos através de um processo de amostragem do sinal original. Esse sinal é composto
por um conjunto de características, também chamados de atributos, que podem ser numé-
ricas ou categóricas. Um atributo numérico representa alguma característica dos dados
que pode ser medida quantitativamente através de um valor numérico. Já um atributo
categórico é aquele que é medido qualitativamente e cujos possíveis valores pertencem
a um conjunto limitado e geralmente fixo de possibilidades. Para exemplificar, imagine
a análise dos dados dos atletas de uma equipe esportiva. Poderíamos ter como atributos
numéricos o peso, a altura e a idade do atleta, enquanto que o sexo e a sua modalidade
poderiam ser considerados atributos categóricos.

Seleção de

características
Agrupamento Classificação

Dados

classificados

Dados

brutos

Figura 2.1: Diagrama de um sistema de classificação de dados.

Geralmente, esses dados brutos passam por algum pré-processamento, como por exem-
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plo uma seleção de características [Goldschmidt et al. 2015, Nguyen et al. 2015]. A sele-
ção de características é uma importante etapa a ser analisada no processo de classificação
de dados. Em dados de alta dimensionalidade, nem todas as características são impor-
tantes no processo de aprendizado. Existem três tipos comuns de características [Nguyen
et al. 2015]:

• Características irrelevantes;

• Características relevantes, mas redundantes;

• Características relevantes e não redundantes.

A seleção de características consiste no processo de escolha dos atributos disponíveis
nas amostras e que descrevem o conjunto de dados de forma mais efetiva [Chandrashekar
e Sahin 2014]. Através desse processo, temos uma redução de dimensionalidade dos da-
dos, eliminando atributos redundantes ou irrelevantes e facilitando assim a análise dos
dados. Os métodos de seleção de características podem ser classificados como quanti-
tativos, tais como análise de componentes principais (PCA - principal component analy-
sis) [Pearson 1901], minímos quadrados parciais (PLS -partial least squares) [Wold 1966],
análise discriminante linear (LDA - linear discriminant analysis) [Fisher 1936], ou qua-
litativa, como por exemplo sistemas especialistas [Pande e Prabhu 1990] ou métodos de
modelagem de tendência [Dash et al. 2003].

Nesta tese não abordaremos a seleção de características, porém existem vários traba-
lhos propostos na literatura que abordam o assunto. Para maiores detalhes sobre o assunto,
o leitor pode consultar os seguintes trabalhos: Anzanello et al. (2010), Levine (2005) e
Liu et al. (2008).

Após a seleção de características, o conjunto de dados já com a dimensão reduzida,
passa pelo processo de agrupamento e, em seguida pelo processo de classificação propri-
amente ditos, onde após isso teremos então os dados classificados. Esses dois últimos
processos serão descritos em detalhes nas próximas seções. Porém, antes deles iremos
descrever o processo de detecção de outliers que será utilizado posteriormente na formu-
lação da abordagem proposta nesta tese.

2.1 Detecção de Outliers
Em um conjunto de dados podem existir elementos que se diferem significantemente

dos outros elementos com respeito a uma ou mais de suas características. Estes ele-
mentos são chamados de outliers, popularmente conhecidos como "ponto fora da curva".
Hawkins (1980) define um outlier como “uma observação que desvia muito de outras ob-
servações de forma a levantar suspeitas que ela foi gerada por um mecanismo diferente”.
Para exemplificar, considere o gráfico mostrado na Figura 2.2, onde um sinal é amostrado
ao longo do tempo. Analisando este conjunto de amostras de dados, podemos observar
a existência de uma amostra que possui um valor de amplitude que pode ser considerado
bem maior que os demais. Esta amostra, consequentemente, pode ser classificada como
um outlier.
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Figura 2.2: Outlier em um conjunto de dados.

Geralmente, em sistemas de análise de dados, a detecção de outliers é realizada du-
rante o pré-processamento dos dados. Através da detecção de outliers é possível veri-
ficar se uma determinada amostra representa apenas alguma anomalia no sinal (ruído,
por exemplo), que deve ser ignorado, ou se ela representa realmente alguma mudança no
comportamento dos dados e que deve ser analisada com maior atenção pelo restante do
sistema [Hawkins 1980]. Neste caso, a ocorrência de um outlier pode significar que um
sistema atingiu alguma situação crítica, necessitando assim de alguma ação corretiva de
forma emergencial.

A detecção de outliers é uma área de pesquisa que tem ganhado considerável atenção
nos últimos anos devido à sua vasta aplicabilidade em diversas áreas. Dentre essas áreas
de aplicação, podemos citar vigilância militar de atividades inimigas, detecção de intrusos
em segurança cibernética, detecção de fraudes em cartão de crédito, seguros e planos de
saúde, detecção de falhas em sistemas críticos, dentre outras [Chandola et al. 2007].

No caso específico da área de detecção de falhas, um outlier pode representar o início
de uma falha em um ou mais equipamentos de um processo industrial. Sendo que uma
falha, consequentemente, pode causar uma série de problemas no processo, tal como pa-
radas não programadas, perdas de produção, redução da vida útil dos equipamentos e aci-
dentes envolvendo vidas humanas e o ambiente [Venkatasubramanian 2003]. O problema
de detecção de falhas em processos industriais será abordado ao final desse capítulo.

Existem na literatura diversos trabalhos que abordam o problema de detecção de ou-
tliers. Chandola et al. (2007), Hodge e Austin (2004) e Aggarwal (2013) apresentam uma
visão geral sobre a detecção de outliers, detalhando algumas técnicas utilizadas na solu-
ção desse problema. Já Gupta et al. (2014) realiza um estudo sobre detecção de outliers
em dados temporais, onde a continuidade temporal dos dados tem grande importância na
sua análise.

Geralmente os algoritmos para detecção de outliers apresentam a sua saída de duas
formas diferentes [Aggarwal 2013]. Na primeira delas, para cada amostra é calculado
um valor que indica o quanto essa amostra pode ser considerada um outlier. Assim, o
algoritmo utiliza esse valor para montar uma espécie de ranking com as amostras. Esse
ranking indica a tendência de cada amostra para ser um outlier ou uma amostra “normal”
(inlier). Apesar dessa abordagem fornecer bastante informação sobre o conjunto de da-
dos analisado, ela não apresenta um resultado preciso, sendo ainda necessário analisar o
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ranking para determinar os outliers presentes no conjunto. Muitas vezes a determinação
de quais amostras são outliers é feita usando os n primeiros colocados no ranking.

Na segunda forma, o algoritmo de detecção de outliers retorna para cada amostra um
valor binário. Esse valor indica se a amostra é um outlier ou se é uma amostra “normal”
do conjunto de dados. Geralmente essa saída é obtida aplicando um threshold em algum
valor calculado com base na informação estatística dos dados. Apesar dessa abordagem
nos fornecer menos informação que a abordagem anterior, o seu resultado é mais preciso,
apresentando a informação final que é necessária pela maioria das aplicações.

Outro ponto que difere os algoritmos de detecção de outliers diz respeito ao conhe-
cimento prévio acerca do conjunto de dados analisado. Nesse sentido, a maioria dos
algoritmos é dividida em algoritmos supervisionados e não-supervisionados. Os algorit-
mos supervisionados requerem um conhecimento prévio a respeito de um conjunto de
amostras que são outliers e de um conjunto de amostras que são “normais”. Essas amos-
tras rotuladas são utilizadas pelo algoritmo durante a fase de treinamento. Porém, esse
tipo de abordagem apresenta um problema, que é a obtenção de um conjunto de amostras
de treinamento que seja o mais representativo possível, principalmente com relação aos
outliers. Já nos algoritmos não-supervisionados, esse conhecimento prévio acerca dos
dados não existe. O próprio algoritmo deve ser capaz de identificar durante o treinamento
a que classe pertence cada amostra. Geralmente isso é feito supondo que as amostras
“normais” ocorrem com uma frequência bem maior que os outliers.

Além disso, os métodos de detecção de outliers também são divididos em dois grandes
grupos: métodos de detecção globais e métodos de detecção locais. Essa classificação diz
respeito a quantidade de amostras que é analisada para detectar um outlier. Nos métodos
globais todo o conjunto de dados é analisado, enquanto que nos métodos locais apenas
parte dos dados é utilizada na análise.

Algumas das abordagens propostas na literatura realizam a detecção de outliers com
base no estudo estatístico do conjunto de dados. Elas levam em consideração que as
amostras são geradas por uma mesma distribuição estatística, tal como uma distribuição
gaussiana, conforme mostra a Figura 2.3, enquanto que os outliers possuem uma baixa
probabilidade de terem sido gerados pela mesma distribuição. Assim, os outliers estariam
distantes da média dos dados mais do que três vezes o seu desvio padrão (3σ). Vale
salientar que nesse tipo de abordagem é necessário assumir que as amostras possuem uma
distribuição fixa e pré-determinada, sem a possibilidade de utilizar um modelo misto.

Em outro tipo de abordagem, os outliers são procurados com base na profundidade em
que as amostras se encontram no espaço de dados, independente de distribuições de da-
dos [Tukey 1977]. Os dados são organizados em camadas, de forma que as amostras que
se encontram mais distantes do centro geométrico do conjunto de dados, ou seja, nas suas
bordas, são consideradas outliers. Por outro lado, as amostras consideradas “normais”
estariam localizadas na parte central do conjunto de dados. Exemplos de algoritmos que
utilizam esse princípio são o ISODEPTH [Ruts e Rousseeuw 1996] e o FDC [Johnson
et al. 1998].

De forma semelhante às abordagens estatísticas, existem abordagens onde os outliers
são detectados com base na variância do conjunto de dados analisado, porém de forma
independente da função de distribuição dos dados. Para isso, são verificadas as amostras
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Figura 2.3: Outlier em uma distribuição de dados gaussiana.

que se retiradas do conjunto de dados minimizam a variância desse conjunto. Essas amos-
tras são consideradas então outliers. Nesse tipo de abordagem é feita uma suposição de
que os outliers são os pontos extremamente mais externos do conjunto de dados [Arning
et al. 1996].

Já nas abordagens baseadas na densidade dos dados, é feita uma comparação entre a
densidade local de uma amostra com a densidade local dos seus vizinhos mais próximos.
Segundo esse tipo de abordagem, a densidade local de uma amostra “normal” é seme-
lhante a densidade local de seus vizinhos, enquanto que a densidade local de um outlier é
diferente da densidade local dos seus vizinhos.

Em outro tipo de abordagem semelhante, as amostras são analisadas com base na dis-
tância para os seus vizinhos. Dessa forma, presume-se que amostras “normais” possuem
vários vizinhos próximos. Já os outliers não possuem muitos vizinhos próximos. Nested
Loop [Ramaswamy et al. 2000], ORCA [Bay e Schwabacher 2003] e RBRP [Angiulli e
Pizzuti 2002] são algoritmos baseados nesse princípio.

Com relação às abordagens que tratam da detecção de outliers em streams de dados,
geralmente elas funcionam em duas etapas. Na primeira, que ocorre de forma offline,
é realizado um treinamento com um conjunto de exemplos rotulados, representando os
conceitos conhecidos do problema, que geralmente corresponde ao conceito de amostra
“normal”. Já na etapa online, para cada amostra analisada do stream de dados é verifi-
cado se ela pertence ou não à classe de treinamento, “normal”. Em caso negativo, ela é
classificada como sendo um outlier.

Um exemplo de algoritmo que funciona dessa forma é o OLINDDA [Spinosa et al.
2009]. Esse algoritmo utiliza técnicas de agrupamento de dados para realizar a detecção
dos outliers, conseguindo também lidar com os problemas de concept drift e concept
evolution. Vale destacar inclusive, que boa parte das abordagens para detecção de outliers
em streams de dados buscam solucionar esses dois problemas. Por exemplo, Hayat e
Hashemi (2010) também utilizam técnicas de agrupamento de dados, juntamente com o
conceito de transformada discreta de cosseno (DCT), para conseguir detectar outliers em
streams de dados, adaptando conceitos existentes e aprendendo novos conceitos.
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Existem ainda outras abordagens que utilizam diferentes técnicas conhecidas de pro-
cessamento de sinais para detectar os outliers. Por exemplo, Tan et al. (2011b) elaboraram
um método chamado HS-Trees que utiliza uma arvore de decisão para realizar a detecção
de outliers. Já Albertini e de Mello (2007), propuseram um algoritmo não supervisionado
chamado SONDE, que utiliza uma rede neural auto-organizável para detectar os outliers.
Porém, os resultados mostram que a eficiência do SONDE está estritamente ligada à con-
figuração de seus parâmetros. Em outra abordagem, Rusiecki (2012) utiliza duas redes
neurais auto-regressivas com diferentes formas de aprendizado durante o treinamento.
Assim, a comparação das respostas das duas redes é utilizada para detectar os outliers.
Por fim, Krawczyk e Woźniak (2015) utiliza máquinas de vetor de suporte (SVM) para
detectar novos padrões na entrada a partir de um treinamento offline.

Em uma abordagem que se assemelha a um classificador de dados multiclasse, Paiva
(2014) propõe um algoritmo para detecção de outliers em streams de dados chamado MI-
NAS. Ao contrário da maioria das abordagens, esse algoritmo considera o problema de
detecção de outliers como sendo multiclasse, ou seja, os dados não são classificados ape-
nas como outlier ou “normal”. O MINAS também necessita de uma fase de treinamento
onde é construído um modelo de decisão com base em exemplos rotulados das classes
conhecidas. Já na fase online, o MINAS foi desenvolvido para poder lidar com os pro-
blemas de concept drift e concept evolution, sendo capaz de detectar novas classes, como
também adaptar o conceito de classes já conhecidas.

Paiva (2014) faz uma detalhada revisão bibliográfica acerca dos principais algoritmos
para detecção de outliers envolvendo streams de dados, comparando os resultados obtidos
por esses algoritmos. Paiva (2014) também cita várias bases de dados que podem ser
utilizadas para testar os métodos, citando inclusive trabalhos que utilizaram essas bases,
permitindo, assim, um comparativo dos resultados já obtidos na literatura.

Como podemos ver, existem vários tipos de abordagens para a detecção de outliers.
Cada uma dessas abordagens possui ainda diversas variantes, o que possibilita uma infi-
nidade de métodos para solucionar esse problema. É importante enfatizar que a escolha
do método mais adequado para solucionar determinado problema deve levar em consi-
deração às características do problema analisado. No caso de detecção de outliers em
streams de dados, por exemplo, o método deve levar em consideração as características
inerentes aos streams de dados citadas no Capítulo 1. Vale salientar ainda que algumas
das abordagens para detecção de outliers são baseadas em técnicas de agrupamento de
dados [Paiva 2014]. O agrupamento de dados será abordado na próxima seção.

2.2 Agrupamento de Dados
Hoje em dia, grande parte das aplicações computacionais envolve a análise de gran-

des quantidades de dados. Nessas aplicações é bastante comum a necessidade de realizar
agrupamentos desses dados. O agrupamento de dados, também conhecido como “cluste-
rização” de dados (data clustering), consiste em representar um conjunto de dados multi-
dimensional em grupos com base nas suas similaridades [Jain et al. 1999]. Esse processo
é geralmente realizado através de um aprendizado não-supervisionado, onde os grupos
não estão pré-definidos, nem existem exemplos que mostrem as relações mais adequa-
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das entre as amostras e os grupos. Assim, através da “clusterização” é possível detectar
padrões de similaridade que não estão explicitamente representados nos dados analisados.

Na Figura 2.4 é mostrado um exemplo de agrupamento de dados em um conjunto
de amostras. Na Figura 2.4(a) as amostras estão distribuídas num espaço bi-dimensional,
onde percebe-se visualmente que existe uma relação de proximidade entre algumas dessas
amostras. Já na Figura 2.4(b) as amostras estão agrupadas em 4 grupos (clusters) distintos,
levando-se em consideração essa similaridade geométrica entre elas, onde cada número
mostrado na figura indica a qual grupo pertence a amostra.

1
1

1

2

2
2

2

2

2

22

2

3

3
3

3

4
4

4
4

(a) (b)

Figura 2.4: Agrupamento de dados: (a) amostras de dados num espaço bi-dimensional e
(b) as amostras organizadas em grupos.

Os grupos criados no processo de agrupamento são dependentes do critério utilizado
para verificar a semelhança entre as amostras. Dessa forma, para um mesmo conjunto de
amostras podemos ter agrupamentos diferentes se usarmos diferentes critérios de simila-
ridade. Um algoritmo de agrupamento deve maximizar as semelhanças entre as amostras
de um mesmo cluster e minimizar as semelhanças entre amostras de clusters distintos,
levando em consideração o critério de semelhança utilizado. Uma das medidas de se-
melhança frequentemente utilizada para realizar o agrupamento de dados numéricos é a
distância euclidiana entre as amostras.

Devido à grande quantidade de aplicações em diferentes áreas de pesquisa, o agru-
pamento de dados vem sendo largamente estudado na literatura [Aggarwal 2013]. Den-
tre essas aplicações podemos citar a análise biológica de dados, pesquisas de mercado,
processamento de imagens, sumarização de dados, análise de redes sociais, dentre ou-
tras [Aggarwal 2013, Gan et al. 2007]. Com isso, uma grande variedade de métodos
vem sendo propostos, cada um com características específicas e que se adaptam melhor
a cada tipo de aplicação. Os métodos de classificação de dados podem ser classificados
como [Berkhin 2006, Prass 2004]:

• Métodos hierárquicos: funcionam realizando fusões (merge) ou divisões (split)
dos clusters obedecendo uma hierarquia em forma de árvore. São divididos em mé-
todos de aglomeração ou de divisão. Nos métodos de aglomeração cada amostra
é inicialmente considerada um cluster e fusões desses clusters são realizadas obe-
decendo uma hierarquia entre eles até se obter um agrupamento final satisfatório.
Já nos métodos de divisão ocorre o contrário, o conjunto de todas as amostras é
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inicialmente considerado um cluster e divisões são feitas recursivamente sobre esse
cluster, também obedecendo uma hierarquia, até se obter um agrupamento satisfa-
tório. Dentre os algoritmos hierárquicos mais conhecidos podemos citar o AGNES
(agglomerative nesting) e o DIANA ((divisive analysis)), que são respectivamente
um método de aglomeração e um de divisão [Kaufman e Rousseeuw 1990].

• Métodos de particionamento: dividem o conjunto de dados em k clusters, onde
k é um valor que precisa ser previamente conhecido ou estimado. O valor do cen-
tro de cada cluster também é inicialmente estimado e a cada amostra analisada, o
centro do cluster que se encontra mais próximo da amostra é atualizado. Um dos
métodos mais conhecidos e tradicionais de agrupamento baseado em particiona-
mento de dados é o k-means [Macqueen 1967]. Devido à simplicidade e facilidade
de implementação, esse algoritmo e suas variações são bem populares, sendo uti-
lizados com frequência na solução de diferentes tipos de problemas [Al-Mohair
et al. 2015, Lam e Tsang 2012, Su 2011, Lee et al. 2011, Soraluze et al. 2002, Ju-
noh e Mansor 2012, Deng e Mei 2009, Wu et al. 2010].

• Métodos baseados em densidade: os clusters são criados a partir das regiões onde
a desidade de amostras é alta. Já as regiões com densidade baixa, funcionam como
regiões de separação entre os clusters. Uma das vantagens desse tipo de abordagem
é que os clusters encontrados podem conter formas arbitrárias, além de não ser
necessário conhecer antecipadamente o número de clusters que serão criados. Um
exemplo de algoritmo que utiliza esse princípio é o DBSCAN [Ester et al. 1996].

• Métodos baseados em grades: esses métodos dividem o espaço de dados em uma
grade, onde cada célula dessa grade pode ainda ser dividida em outra grade e assim
sucessivamente, criando um espaço de dados com diferentes resoluções. As amos-
tras são, então, agrupadas de acordo com as células criadas. Essas células podem
ainda ser unidas umas com as outras. Ao final dos processo, cada célula represen-
tará um cluster. Dois exemplos de algoritmos que utilizam essa metodologia são o
CLIQUE [Agrawal et al. 1998] e o MAFIA [Goil et al. 1999].

Porém, essas abordagens tradicionais para “clusterização” de dados não são adequadas
para aplicações baseadas em streams de dados. Como já foi visto, nesse tipo de aplicação,
o conjunto de dados não está completamente disponível desde o início do processamento.
Os dados são obtidos ao longo do tempo, obedecendo uma determinada taxa de amostra-
gem. Dessa forma, o conjunto de dados é tratado como sendo uma grande sequência de
amostras de dados, onde cada amostra é apresentada ao algoritmo de agrupamento apenas
após a sua aquisição. Já os métodos tradicionais de “clusterização” trabalham geralmente
de forma offline, ou seja, necessitam que o conjunto de dados completo esteja disponível
no inicio do processamento, o que não é possível quando estamos analisando streams de
dados. Além disso, esses métodos possuem outras características que os tornam limitados
para aplicações que envolvem streams de dados, como vista a seguir.

Por exemplo, o popular algoritmo de “clusterização” k-means realiza o agrupamento
de cada amostra analisada em um dos k clusters pré-definidos, cuja média está mais pró-
xima dessa amostra. Assim, o k-means necessita que lhe seja informado com antecedên-



2.2. AGRUPAMENTO DE DADOS 15

cia o parâmetro k, que indica a quantidade de clusters existentes no conjunto de dados
a ser analisado. Além disso, esse método possui restrições quanto ao formato dos clus-
ters, tendo maior facilidade em encontrar grupos com formato radial e possui dificuldade
em encontrar grupos com formato aleatório [Prass 2004]. Outra deficiência do algoritmo
k-means é a sua grande sensibilidade a dados ruidosos.

Existem alguns algoritmos propostos na literatura para solucionar algumas das defici-
ências dos algoritmos tradicionais de “clusterização” aplicados no contexto de stream de
dados. Um exemplo é o DBSCAN, que além de lidar melhor com dados ruidosos, permite
a geração de clusters com diferentes formatos e tamanhos. Além disso, o DBSCAN não
necessita conhecer previamente o número de clusters. Porém, esse algoritmo necessita
ainda da definição a priori de alguns parâmetros para o seu bom funcionamento. Além
disto, ele também não é adequado para dados com alta dimensionalidade.

Assim, de acordo com o citado anteriormente, esses algoritmos não são adequados
para streams de dados, principalmente por necessitarem de um processamento offline dos
dados. Além disso, quando lidamos com aplicação onde o conjunto de dados analisado
se encontra na forma de streams de dados, algumas outras características desse tipo de
aplicação precisam ser levadas em consideração na solução do problema de clusterização,
conforme citado no Capítulo 1. Um ponto importante a ressaltar é que um algoritmo de
agrupamento de streams de dados precisa lidar com grandes quantidades de dados, que
não podem ser armazenadas na memória durante o processamento.

Dessa forma, tentar acessar todo o conjunto de dados já adquirido pela aplicação para
analisar a amostra atual é algo proibitivo. As amostras precisam ser descartadas a medida
que são analisadas pelo algoritmo. Com isso, um algoritmo de agrupamento de streams
de dados possui restrições quanto ao uso de memória e tempo de processamento, neces-
sitando realizar cálculos rápidos e de forma recursiva, para viabilizar aplicações on-line.

Além disso, um algoritmo de agrupamento de streams de dados precisa se adaptar às
mudanças que ocorrem na dinâmica dos dados analisados ao longo do seu processo de
análise, já que esses dados são muitas vezes não estacionários. Também é de se esperar
que o algoritmo possa lidar com clusters que não tenham um formato previamente defi-
nido. Outra característica muito desejável para algoritmos de “clusterização” de stream
de dados é a capacidade de realizar fusão (aglutinação, merge) e separação (divisão, split)
de clusters).

Devido aos grandes avanços em hardware e software para aquisição de dados ocor-
ridos nos últimos anos, houve um aumento significativo nesse desse tipo de aplicação e
consequentemente de pesquisas envolvendo o agrupamento de streams de dados [Silva
et al. 2013]. Com o advento desse tipo de aplicação, alguns métodos para “clusterização”
de streams de dados foram propostos na literatura nos últimos anos. Silva et al. (2013) fa-
zem uma descrição do estado da arte do agrupamento de streams de dados, apresentando
algoritmos, aplicações, softwares e repositórios de dados relacionados a esse tema. Den-
tre os algoritmos para agrupamento de streams de dados existentes, podemos destacar:
STREAM [Guha et al. 2000], CluStream [Aggarwal 2003], DenStream [Cao et al. 2006]
e AnyNovel [Abdallah et al. 2016]. Esses algoritmos são geralmente baseados em algum
algoritmo tradicional de “clusterização” de dados.

Um dos primeiros algoritmos desenvolvidos para realizar o agrupamento de streams
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de dados chama-se STREAM. O STREAM realiza o agrupamento particionando o stream
de dados em sequências menores e aplica um algoritmo de particionamento semelhante
ao k-means nessas sequências. Assim, esse algoritmo necessita que sejam armazenadas
todas as amostras referentes a sequência para realizar o agrupamento, além de necessitar
também do número de clusters antecipadamente.

Já o CluStream é um método estatístico que utiliza o conceito de micro-clusters. Cada
micro-cluster é uma estrutura que armazena um resumo estatístico das amostras de da-
dos analisadas que pertencem a ele. Para cada nova amostra é utilizado um algoritmo
de particionamento semelhante ao k-means, para determinar a qual micro-cluster ela per-
tence. O CluStream mantém sempre armazenados uma quantidade fixa de micro-clusters,
permitindo a criação e fusão de micro-clusters. Por fim, o CluStream realiza um outro
agrupamento de forma offline, onde os micro-clusters são, então, agrupados em grupos
definitivos utilizando o k-means.

O DenStream é um algoritmo que realiza o agrupamento das amostras baseado na sua
densidade. Ele também trabalha com o conceito de micro-clusters, onde cada um desses
micro-clusters possui um peso na geração dos clusters propriamente ditos. Um micro-
cluster que não possui amostras recentes tem seu peso reduzido nesse processo, enquanto
que os que possuem amostras recentes têm seus pesos aumentado. Para a obtenção dos
clusters, o DenStream aplica aos micro-clusters um processo semelhante ao DBSCAN. O
formato dos clusters obtidos é arbitrário, ou seja, não possuem uma forma definida. Uma
desvantagem do DenStream, assim como do CluStream, é o número de parâmetros que
precisam ser pré-definidos para o seu bom funcionamento.

Por fim, o AnyNovel é um algoritmo evolutivo, capaz de detectar novos conceitos em
streams de dados com baixo custo computacional. Esse algoritmo utiliza uma base de
aprendizado, criada a partir de um treinamento supervisionado. Nesse treinamento são
extraídas as características mais representativas dos dados, de forma a representar na base
os conceitos existentes (normal ou anormal). Após o treinamento, o AnyNovel realiza um
monitoramento dos dados, verificando se eles estão se distanciando de todos os conceitos
conhecidos e ao mesmo tempo se tornando estáveis. A base de conhecimento é, assim,
sempre atualizada, adaptando os conceitos já existentes e criando novos.

Apesar dos algoritmos apresentados conseguirem lidar com as características dos stre-
ams de dados, eles ainda apresentam, assim como os métodos tradicionais, algumas de-
ficiências. Por exemplo, alguns deles necessitam de um treinamento offline para criação
de uma base de dados. Em outros casos, alguns algoritmos utilizam janelas de dados.
Assim, ainda há carência na literatura de um algoritmo que combine os pontos positivos
apresentados por esses algoritmos e solucione os seus pontos negativos. Ressalta-se que
esse é um dos objetivos do algoritmo de agrupamento proposto nessa tese. Esse algo-
ritmo, realiza o agrupamento e a classificação de stream de dados, utilizando-se de uma
abordagem evolutiva com capacidade de fusão de grupos ao longo de um processo on-
line de análise dos dados. Na próxima seção iremos discutir brevemente o problema de
classificação em streams de dados, que é bastante semelhante aos problemas de detecção
de outliers e agrupamento de dados.
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2.3 Classificação de Dados
A classificação de dados é mais um problema de análise de dados bastante relevante

e que tem ganhado considerável atenção nas últimas décadas. Ele é parte importante
de muitos sistemas inteligentes e consequentemente se constitui numa área de estudo
bastante ativa nos dias atuais, possibilitando o desenvolvimento de diversas abordagens
para solucionar o problema do mundo real. A classificação de dados se assemelha bastante
ao processo de classificação de dados apresentado na seção anterior, porém utiliza um
aprendizado de dados supervisionado.

Nesse ponto, é importante destacar a principal diferença entre os algoritmos de agru-
pamento e de classificação de dados. No agrupamento de dados, necessitamos agrupar
um conjunto de amostras não rotuladas em clusters de acordo com as suas similarida-
des. Esse processo ocorre geralmente de forma não supervisionada. Já na classificação
de dados, são utilizadas amostras previamente rotuladas para que, a partir de um trei-
namento supervisionado, se possa classificar novas amostras não rotuladas em um dos
rótulos previamente definidos. Dessa forma, a classificação é realizada somente após
um treinamento, o que não ocorre no agrupamento. Além disso, durante a classificação,
torna-se necessário algum conhecimento prévio acerca dos dados e das classes que se
deseja representar, enquanto que no agrupamento não existem rótulos pré-definidos, pois
os grupos são obtidos de forma não supervisionada. A Figura 2.5 ilustra essa diferença
apresentada entre esses dois tipos de algoritmos de aprendizado de máquina.

Supervisionado Não supervisionado

Algoritmos de aprendizado

de máquina

Classificação Agrupamento

Figura 2.5: Tipo de aprendizado nos algoritmos de classificação e agrupamento de dados.

Dentre as tradicionais e já consolidadas técnicas e algoritmos para classificação de
dados, podemos citar algumas das mais utilizadas: máquinas de vetor de suporte (support
vector machines - SVM) [Boser et al. 1992, Vapnik 1998], redes neurais [Zhang 2000],
classificadores bayesianos[Duda e Hart 1973], k-nearest neighbohrs (k-NN) [Dasarathy
1991, Silverman e Jones 1989], random forest [Ho 1995], dentre outros. Como podemos
observar, algumas dessas técnicas e algoritmos são os mesmos utilizados na resolução do
problema de agrupamento de dados mostrado na seção anterior. Isso se deve principal-
mente devido à semelhança entre os dois problemas. Assim, por utilizar-se das mesmas
técnicas advindas de agrupamento de dados, a classificação de dados também apresenta
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limitações similares às descritas anteriormente no contexto de agrupamento, como por
exemplo, custo computacional alto, necessidade de conhecimento prévio acerca dos da-
dos, necessida de treinamento e uso de parâmetros pré-configurados via um processo
não-automático. Além disso, a classificação em streams de dados também apresenta as
mesmas restrições apresentadas anteriormente no agrupamento de streams de dados, prin-
cipalmente no que diz respeito ao uso de memória para armazenamento das amostras,
tempo de resposta e capacidade de lidar com o concept drift e o concept evolution [Masud
et al. 2011].

Muitas abordagens para classificação de streams de dados têm sido propostas na lite-
ratura. Elas permitem realizar o treinamento e a classificação, além de manipular dados
com as características apresentadas pelos streams de dados [Aggarwal et al. 2006, Ag-
garwal e Yu 2008, Furao e Hasegawa 2006, Hashemi et al. 2009, Wang et al. 2012, Wang
et al. 2014]. Porém, essas abordagens também apresentam problemas que podem dificul-
tar a sua aplicação em algumas aplicações reais, já que, por exemplo, o concept drift e o
concept evolution são ignorados por algumas delas.

Há alguns trabalhos sobre classificação que levam em consideração toda essa natureza
evolutiva dos streams de dados [Dongre e Malik 2014, Zhenzheng et al. 2011, Masud
et al. 2011, Tian et al. 2009, Gong-De et al. 2012, Al-Khateeb et al. 2012, Godase e
Attar 2012]. Entretanto, muitos deles não podem ser considerados totalmente online, visto
que eles realizam seu processamento, treinamento e demais cálculos utilizando janelas
temporais de dados. Assim, eles necessitam armazenar uma certa quantidade de amostras
para realizar a sua classificação, o que pode levar a um alto custo computacional. Além
disso, muitas das abordagens mencionadas necessitam da definição a priori e de forma
não-automática de alguns parâmetros e limiares, que muitas vezes não são muito claros
para o usuário, aumentando assim a complexidade do problema.

Com relação à saída do classificador, existem duas formas de rotular cada amostra
analisada [Jara e Acevedo-Crespo 2009]. A mais convencional delas realiza uma rotula-
ção excludente, ou seja, cada amostra pertence somente a uma das classes previamente
estabelecidas. Um classificador que utiliza esse tipo de rotulação é conhecido na literatura
como classificador crisp. Já na segunda forma, uma amostra pode pertencer simultanea-
mente a mais de uma classe. Por exemplo, essa rotulação pode ser feita com base em um
conjunto de regras da lógica fuzzy. Dessa forma, uma amostra pode ser rotulada como
pertencente simultaneamente a diferentes classes, de acordo com um certo grau de per-
tinência para cada uma delas. Esse tipo de classificador é conhecido como classificador
fuzzy.

Na Figura 2.6 é ilustrada a diferença entre esses dois tipos de rotulação. Na Fi-
gura 2.6(a) é mostrado um conjunto de dados com três classes, c1, c2 e c3 e uma nova
amostra lida xk. Num classificador tipo crisp essa amostra é classificada como pertencente
à classe que mais se aproxima dela, no caso c1. Já na Figura 2.6(b) a mesma amostra é
classificada, utilizando um classificador fuzzy. Nesse caso, a amostra pertencente simul-
taneamente a cada uma das três classes existentes, onde é atribuído um valor que mede o
quanto a amostra pertence a cada classe, de forma que o somatório desses valores deve
ser igual a 1. Esse valor indica o grau de pertinência da amostra com relação à classe,
ou seja, quanto mais próximo a amostra estiver da classe, maior é esse valor. A amostra
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não precisa necessariamente pertencer a todas as classes, apenas àquelas que possuem
similaridade com a amostra. Quando uma amostra não pertence a uma classe, o grau de
pertinência entre eles é 0.
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Figura 2.6: Tipos de classificadores de dados: (a) classificador crisp e (b) classificador
fuzzy.

Em muitas aplicações a classificação fuzzy é mais desejável do que a classificação
crisp. Assim, um vetor com graus de pertinência para todas as classes conhecidas pode
ser mais útil do que a informação de que a amostra pertence a apenas uma classe. Por
exemplo, considere um sistema de classificação de falhas. O operador do processo deve
ser capaz de saber quando e como atuar na presença de uma falha. Um sistema de de-
tecção é projetado para alertar a ocorrência de uma falha e um sistema de identificação é
responsável por determinar o tipo da falha (classificação). Em ambientes consolidados,
onde o comportamento do processo é amplamente conhecido, incluindo todos os eventos
anormais possíveis, o sistema de identificação deve ser capaz de determinar com um alto
grau de confiança o estado atual do processo. Porém, na grande maioria dos casos, onde
muitos desses comportamentos são desconhecidos, principalmente os anormais, e todo
o conhecimento é obtido dos dados anteriores, ele deve ser inteligente o suficiente para
fazer uma recomendação ao operador em vez de realizar uma atuação propriamente dita.
Isto pode ser feito através de uma saída fuzzy no classificador, provendo uma solução que
é intuitiva e útil.

Muitas outras áreas de aplicação podem também ser beneficiadas com esse tipo de
abordagem. Por exemplo, devido à sua complexidade, um diagnóstico médico a partir de
um conjunto de sintomas necessita de uma certa interpretabilidade do resultado [Kuncheva
2000]. Assim, a classificação estritamente crisp, utilizada pelos algoritmos de classifica-
ção tradicionais, está sendo deixada de lado em alguns casos, justamente por não per-
mitir esse tipo de interpretação dos resultados. Com isso, os sistemas fuzzy veem sendo
também utilizados em alguns problemas de classificação de dados [Bezdek 2013, Ishi-
buchi et al. 1999, Abe et al. 1999, Roubos et al. 2003, Chang e Lilly 2004, Orriols-Puig
et al. 2009, Pitambare e Kamde n.d., Leski 2015, Deng et al. 2015]. Porém, muitos desses
trabalhos não são capazes de lidar com as características inerentes dos streams de dados,
como a capacidade de se adaptar a mudanças no comportamento dos dados, o que pode
levar a criação, fusão ou separação de classes.
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Como pode ser visto, existem diversas abordagens para realizar o agrupamento e a
classificação de dados. No próximo capítulo, iremos apresentar a nossa proposta, que é
apropriada ao uso em streams de dados. Para formular essa proposta levamos em con-
sideração todo o estudo mostrado nesse capítulo, buscando aliar os pontos fortes dos
algoritmos relatados, como também buscando solucionar os problemas apresentados por
eles.



Capítulo 3

Abordagem Proposta

Uma nova classe de algoritmos de aprendizado de máquina foi introduzida nos últimos
anos e tem, desde então, ganhado considerável atenção. São os algoritmos de aprendizado
evolutivo, também conhecidos como evolving systems [Angelov 2012]. Eles possuem me-
canismo de aprendizagem contínua, que inicia a partir da primeira amostra e permanece
ativa durante todo o processo de análise. Com isto, conseguem lidar com a evolução das
características dos dados ao longo do tempo, conferindo a eles um alto grau de adaptação
a mudanças no ambiente, tanto suaves quanto abruptas. O termo evolutivo está relacio-
nado com o aprendizado a partir da experiência obtida observando-se o comportamento
dos dados ao longo do tempo, como por exemplo, mudanças que ocorram gradualmente,
permitindo a geração de conhecimento a partir da extração de conceitos presentes nos
dados analisados.

Dentre os algoritmos evolutivos, alguns deles são destinados à classificação de da-
dos [Angelov e Zhou 2008, Angelov et al. 2011, Costa, Angelov e Guedes 2015, Baruah
et al. 2014, Duviella et al. 2013, Pratama et al. 2014, Leite et al. 2010]. De uma forma
geral, esses algoritmos são capazes de manipular streams de dados com baixo custo com-
putacional, a partir de uma base de conhecimento vazia, ou desenvolver ainda mais uma
base de conhecimento já existente, além de lidar com os problemas de concept drift e con-
cept evolution. Dentre as técnicas utilizadas para implementar esses algoritmos, podemos
citar: redes neurais, árvores de decisão, classificação bayesiana e lógica fuzzy.

O classificador de dados proposto nesta tese segue a abordagem de sistema evolutivo
e realiza a rotulação dos dados com base em regras fuzzy, caracterizando-se, assim, como
uma abordagem fuzzy evolutiva. Esse classificador se propõe a superar deficiências re-
levantes encontradas nos classificadores de stream de dados citados anteriormente, além
de agregar as melhores características do estado-da-arte de algoritmos de classificação de
streams de dados. Dentre as características do classificador proposto podemos citar:

i) Utiliza uma estrutura evolutiva, onde, não somente os parâmetros de cada conceito
podem ser atualizados, mas novos conceitos podem ser criados e conceitos exis-
tentes podem ser mesclados, o que o torna capaz de lidar com dados dinâmicos
(concept drift e concept evolution).

ii) Utiliza atualização recursiva das suas estruturas, de forma que não existe necessi-
dade de armazenar em memória valores já analisados anteriores, nem uso de téc-
nicas de processamento de janelas de dados. Com isto, o classificador apresenta
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baixo esforço computacional em termos de processamento e uso de memória, o que
viabiliza seu uso em aplicações on-line.

iii) É totalmente não supervisionado, sem a necessidade de qualquer treinamento ou
conhecimento prévios acerca dos dados, podendo ser inicializado uma base de co-
nhecimento vazia.

iv) Tem capacidade de criar e aglutinar grupos/classes de forma dinâmica.

v) Permite a realização da classificação dos dados utilizando uma classificação do tipo
crisp ou ainda utilizando regras de lógica fuzzy.

Neste Capítulo iremos descrever o classificador de dados proposto nesta Tese, deno-
minado de Auto-Cloud. Ele é um classificador não-supervisionado, que utiliza conceitos
de lógica fuzzy, além de possuir características evolutivas. A seguir, iremos descrever
em detalhes o funcionamento do Auto-Cloud. Porém, inicialmente iremos descrever os
algoritmos de detecção de outliers RDE e TEDA, os quais serviram de base para o desen-
volvimento do Auto-Cloud.

3.1 RDE
O RDE (Recursive Density Estimation) é um algoritmo estatístico proposto por An-

gelov (2012), que dentre outras aplicações pode ser usado na detecção de outliers em um
conjunto de dados n-dimensional. Ele também foi recentemente aplicado com sucesso
em problemas de detecção de falhas em processos industriais [Costa et al. 2014a, Costa
et al. 2014b, Costa, Angelov e Guedes 2015]. Esse algoritmo é baseado no cálculo da den-
sidade de cada amostra de dados analisada com relação às demais amostras do conjunto
de dados. Essa densidade indica o quão próximo está a amostra analisada com relação às
demais amostras do conjunto.

No caso de streams de dados, o RDE calcula a densidade da amostra obtida no instante
k, com relação às k−1 amostras de dados obtidas anteriormente. Através da análise dessa
densidade pode-se identificar se uma determinada amostra foge da distribuição das demais
amostras obtidas anteriormente, se configurando, assim, um possível outlier.

Para exemplificar esse conceito, considere um conjunto de dados bidimensional mos-
trado na Figura 3.1. Em um instante de tempo t = k, esses dados estão distribuídos con-
forme mostra a Figura 3.1(a) e possuem uma densidade D(xk), que é a densidade do ponto
xk em relação aos demais pontos do conjunto. Vamos imaginar agora que no instante se-
guinte, k+1, surge um novo ponto xk+1 ao conjunto de dados. Caso o ponto xk+1 esteja
próximo dos demais pontos, Figura 3.1(b), o valor da densidade do ponto xk+1 em relação
aos demais pontos do conjunto, D(xk+1), será próximo ao valor da densidade calculada
no instante anterior, D(xk), já que xk+1 está próximo dos demais pontos.

Em outra situação, o ponto xk+1 pode estar longe dos demais pontos, Figura 3.1(c), o
que fará com que a densidade D(xk+1) diminua em relação a Dk. Com isso, podemos con-
cluir que quando um ponto candidato a outlier é apresentado ao RDE o valor da densidade
desse ponto em relação ao conjunto de dados irá cair em relação a densidade calculada no
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Figura 3.1: Comportamento da densidade de um conjunto de dados.

instante anterior. Além disso, quanto mais distante esse ponto estiver dos demais pontos
do conjunto de dados, maior será a diferença entre as densidades calculadas nos instantes
t = k e t = k+1, ou seja, D(xk) e D(xk+1).

Para formalizar esse conceito de densidade, vamos considerar um cluster Λ formado
por um conjunto de amostras de dados, onde cada uma dessas amostras é um vetor x∈ Rn.
Com isso, a função de densidade local desse cluster, dΛ, em relação à amostra x no
instante k, xk, é calculada, com base numa função de Cauchy, usando a seguinte equa-
ção [Angelov 2012]:

dΛ(xk) =
1

1+ 1
NΛ

∑
NΛ

i=1 ‖xk− xi‖2 (3.1)

onde NΛ representa a quantidade de amostras de Λ. Nessa equação é utilizada a distância
euclidiana para medir a distância entre xk e as demais amostras pertencentes a Λ. Essa
distância é utilizada para verificar a similaridade entre as amostras.

Porém, em uma aplicação onde os dados são obtidos na forma de um stream, onde
uma nova amostra de dados é coletada periodicamente a cada instante de tempo k, o
cálculo periódico da densidade desse conjunto de dados pode se tornar inviável usando a
equação 3.1. Utilizando essa equação, para se calcular a densidade no instante de tempo
k, seria necessário armazenar todas as k− 1 amostras anteriores, o que demandaria uma
grande quantidade de memória e aumentaria o tempo de processamento do cálculo.

Para resolver esse problema, Angelov (2012) propôs a utilização da seguinte expres-
são recursiva para o cálculo da densidade, D, do conjunto de dados em relação à amostra
xk:
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D(xk) =
1

1+‖xk−µk‖2 +Xk−‖µk‖2 (3.2)

onde µk representa a média de todas as amostras de dados obtidas até o instante k e Xk o
produto escalar médio dessas amostras. Esses dois valores também podem ser calculados
recursivamente de acordo com as seguintes equações [Angelov 2012]:

µk =
k−1

k
µk−1 +

1
k

xk, µ1 = x1 (3.3)

Xk =
k−1

k
Xk−1 +

1
k
‖xk‖2 , X1 = ‖x1‖2 (3.4)

Dessa forma, utilizando as equações 3.2, 3.3 e 3.4, é possível calcular a densidade de
uma amostra obtida no instante k em relação as demais amostras do conjunto, armaze-
nando somente os valores de µ e X no instante k− 1. Isso faz com que o RDE seja um
algoritmo recursivo e com baixos custo computacional e uso de memória. Além disso, o
RDE não necessita de qualquer treinamento prévio a sua execução.

3.1.1 Detecção dos Outliers

Para se definir uma saída binária para o RDE, ou seja, rotular cada amostra xk ana-
lisada como outlier ou “normal” (inlier), é necessário definir um limiar de comparação.
Para isso, Angelov (2012) propôs um comparativo entre o valor da sua densidade, D(xk),
e um valor limiar definido pela diferença entre a média das densidades de todo o conjunto
de dados até o instante k, Dk, e o desvio padrão dessas densidades, σD

k , ou seja,

D(xk)< Dk−σ
D
k (3.5)

onde Dk e [σD
k ]

2 são recursivamente calculados da seguinte forma [Angelov 2012]:

Dk =
k−1

k
Dk−1 +

1
k

Dk, D1 = D1 (3.6)[
σ

D
k
]2

=
k−1

k

(
σ

D
k−1

)2
+

1
k
(Dk−Dk)

2,
[
σ

D
1
]2

= 0 (3.7)

Assim, caso a inequação 3.5 seja verdadeira, a amostra xk será considerada um outlier.
Em caso contrário, ou seja, o valor da inequação for falso, a amostra xk é considerada
“normal”.

3.2 TEDA

O TEDA (Typicality and Eccentricity Data Analytics) é um algoritmo estatístico que,
assim como o RDE, foi inicialmente proposto por Angelov (2014) para a detecção de
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outliers. O TEDA apresenta características semelhantes ao RDE, sendo um método alter-
nativo a este último e que também vem sendo aplicado a diferentes problemas de detecção
de outliers e de classificação de dados [Kangin e Angelov 2015, Costa, Bezerra, Guedes
e Angelov 2015].

A abordagem proposta nesta tese para realizar o agrupamento e a classificação de da-
dos é baseada no algoritmo TEDA. Bezerra et al. (2015a) realizaram um estudo compara-
tivo entre o RDE e o TEDA utilizando esses dois métodos na detecção de outliers. Nesse
estudo, que será apresentado no capítulo 4, os dois algoritmos foram testados numa apli-
cação de detecção de falhas em processos industriais. De acordo com o estudo, o TEDA
apresentou melhores resultados na detecção das amostras que representavam falhas. Com
base nesse estudo, decidimos utilizar o TEDA como base do nosso classificador de dados,
ao invés do RDE.

Uma das principais diferenças entre o RDE e o TEDA é que ao contrário do RDE, que
utiliza a densidade dos dados para medir a similaridade entre as amostras, o TEDA utiliza
os conceitos de tipicidade e excentricidade. A tipicidade está relacionada à similaridade
de uma amostra de dados em particular com o restante das amostras do conjunto de dados
a que ela pertence. Essa similaridade geralmente é calculada com base na proximidade
espacial entre as amostras em um espaço n-dimensional. Por outro lado, a excentricidade
possui significado oposto da tipicidade, refletindo o quanto uma amostra de dados é dife-
rente das demais amostras do conjunto. Uma amostra de dados com excentricidade alta,
e consequentemente tipicidade baixa, é uma forte candidata a ser um outlier.

Para exemplificar esses dois conceitos, considere a Figura 3.2. Nessa figura é mos-
trado um conjunto com M amostras de dados, com destaque para duas dessas amostras, A
e B. Analisando esse conjunto, podemos verificar que a soma das distâncias de A até cada
uma das demais amostras do conjunto é maior do que a soma das distâncias de B até cada
uma dessas mesmas amostras. Essa conceito pode ser expresso pela seguinte equação:

M

∑
k=1

d(A,xk)>
M

∑
k=1

d(B,xk) (3.8)

onde xk representa cada uma das amostras do conjunto e d uma função que calcula a
distância entre duas dessas amostras.

A

B

Figura 3.2: Conceito de tipicidade e excentricidade em um conjunto de dados.

Assim, percebemos que A está mais distante das demais amostras do que B. Com
isso, podemos concluir que A é mais excêntrico do que B com relação ao restante do
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conjunto de dados, ou ainda que a excentricidade de A é maior que a excentricidade de
B. De forma semelhante, podemos concluir que B é mais tipico do que A com relação ao
restante do conjunto de dados e que a tipicidade de B é maior do que a tipicidade de A.
Assim, podemos perceber que a probabilidade de que A seja um outlier em relação a esse
conjunto é maior do que a probabilidade de que B seja um outlier.

O TEDA apresenta algumas vantagens em relação aos tradicionais métodos estatís-
ticos para detecção de anomalias. Uma delas é que o TEDA não necessita de nenhum
conhecimento prévio a respeito do conjunto de dados analisado. Assim, não são necessá-
rios modelos matemáticos previamente estabelecidos ou ainda qualquer tipo de suposição
sobre a distribuição dos dados analisados, o que muitas vezes não é compatível com apli-
cações do mundo real.

Outra grande vantagem do TEDA é que ele é um algoritmo recursivo. Assim, o TEDA
consegue lidar com grandes quantidades de dados, tais como os streams de dados, com
um custo computacional baixo, de forma rápida e online. Outra característica do TEDA
que o torna adequado aos streams de dados, é que ele analisa as mudanças que ocorrem
no comportamento dos dados ao longo do tempo. Assim, o TEDA leva em consideração a
relação histórico temporal entre as amostras, se adaptando de forma autônoma e evolutiva
sem a necessidade de treinamento.

De acordo com o exemplo mostrado anteriormente, para medir a tipicidade e a ex-
centricidade de cada amostra, o TEDA utiliza a soma das distâncias geométricas entre a
amostra analisada e as demais amostras do conjunto. Quanto maior esse valor maior será
a excentricidade da amostra em relação as demais e menor será a sua tipicidade. Para
formular esse conceito, considere o vetor de dados X ∈ ℜn, consistindo de um conjunto
de observações pertencentes a um espaço n-dimensional, ou seja, X é uma sequência or-
denada de amostras {x1,x2, . . . ,xk, . . .}, xi ∈Rn, i ∈N, onde k representa o tempo discreto
onde a amostra foi coletada. Considere também d(xi,x j) como a distância entre as amos-
tras xi e x j, onde essa distância pode ser Euclideana, distância de cosseno, distância de
Mahalanobis, ou outro tipo de distância utilizada para medir a similaridade entre dois pon-
tos. Inicialmente iremos considerar que essa similaridade é calculada usando a distância
euclidiana.

Para o conjunto de dados completo, que está na forma de um stream de dados, nós
definimos:

πk(x) =
k

∑
i=1

d(x,xi) (3.9)

onde πk(x) é a soma das distâncias de uma amostra particular x ∈ X , para cada um dos
demais k elementos do conjunto.

A excentricidade, ξ, da amostra de dados x, no instante de tempo k, é definida como [Angelov
2014]:

ξk(x) =
2πk(x)

∑
k
i=1 πk(xi)

= 2
∑

k
i=1 d(x,xi)

∑
k
i=1 ∑

k
j=1 d(xi,x j)

, k ≥ 2,
k

∑
i=1

πk(x)> 0 (3.10)

Porém, da mesma forma que ocorre no RDE no cálculo da densidade não recursiva,
o uso da equação 3.10 para se calcular a excentricidade de uma amostra xk, necessita
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que todas as k− 1 amostras anteriores sejam armazenadas. Esse fato torna o uso dessa
equação inviável ao analisarmos um stream de dados. Para solucionar esse problema,
Angelov (2014) propôs que a excentricidade poderia ser calculada recursivamente. De
acordo com essa proposta, a equação 3.10 pode ser reescrita da seguinte forma:

ξk(x) =
1
k
+

(µx
k− xk)

T (µx
k− xk)

k[σ2]xk
, [σ2]xk > 0 (3.11)

onde ξk(x) é a excentricidade calculada no instante k, da amostra xk em relação às demais
amostras do conjunto, µx

k é a média de x no instante k e [σ2]xk é a variância de x no instante
k. Analisando-se a equação 3.11, percebemos que ao invés de calcular a distância entre xk
e todas as demais amostras do conjunto, essa equação está calculando, de forma recursiva,
apenas a distância euclidiana entre µx

k e xk.
De forma semelhante ao que foi mostrado para o RDE, o cálculo dos valores de µx

k e
de [σ2]xk pode ser feito recursivamente utilizando-se as seguintes equações:

µx
k =

(k−1)
k

µx
k−1 +

1
k

xk, k ≥ 1, µx
0 = 0 (3.12)

[σ2]xk =
(k−1)

k
[σ2]xk−1 +

1
k
||xk−µk||2, k ≥ 1, [σ2]x0 = 0 (3.13)

Já a tipicidade, τ, da amostra de dados x, no instante de tempo k, pode ser definida
como um complemento da excentricidade da seguinte forma [Angelov 2014]:

τk(x) = 1−ξk(x) (3.14)

A excentricidade e a tipicidade possuem ainda os seguintes limites [Angelov 2014]:

0≤ ξk(x)≤ 1,
k

∑
i=1

ξk(xi) = 2, k ≥ 2

0≤ τk(x)≤ 1,
k

∑
i=1

τk(xi) = k−2, k ≥ 2

k

∑
i=1

πk(xi)> 0, k ≥ 2

Por fim, a excentricidade normalizada, ζk(x), e a tipicidade normalizada, tk(x), podem
ser calculadas da seguinte forma [Angelov 2014]:

ζk(x) =
ξk(x)

2
,

k

∑
i=1

ζi(x) = 1, k >= 2 (3.15)

tk(x) =
τk(x)
k−2

,
k

∑
i=1

ti(x) = 1, k >= 2 (3.16)
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A natureza recursiva do TEDA proporciona um algoritmo eficiente com baixo custo
computacional, utilizando pouca memória e processamento. Ele não necessita armazenar
as amostras obtidas anteriormente na memória e somente a média e o desvio padrão das
k−1 amostras são necessários para o cálculo de ξk. Deste modo, apesar das amostras de
dados não serem armazenadas, não existe perda de informação nos cálculos recursivos das
excentricidade e tipicidade. Assim, o TEDA é extremamente adequado para uma grande
variedade de problemas que envolve streams de dados, como também para aplicações que
necessitem de respostas rápidas e ou possuem recursos computacionais limitados, como
o caso dos sistemas on-line.

O TEDA pode ser classificado como um algoritmo de aprendizado autônomo [Angelov
2012]. Isso se deve, ao ciclo completo do algoritmo ser baseado apenas na análise dos
dados e, dessa forma, não são necessárias informações prévias sobre as amostras. O algo-
ritmo também é capaz de se adaptar a mudanças que ocorrem dinamicamente nos dados,
tais como o concept drift e o concept evolution, sem a necessidade de treinamentos ou
a utilização de modelos matemáticos, o que confere a ele a característica de algoritmo
evolutivo.

3.2.1 Detecção dos Outliers

Da mesma forma que ocorre com o RDE, para a definição de uma saída binária para
o algoritmo é necessário definir um limiar comparativo. Nesta tese, iremos utilizar um
limiar dinâmico, calculado a medida que as amostras são analisadas.

Um princípio bastante conhecido na detecção de ouliers é o uso do limiar “mσ” [Bernieri
et al. 1996]. De acordo com esse princípio, uma certa quantidade de desvios padrões (σ)
é utilizada para limitar as amostras pertencentes à distribuição de dados. Porém, o uso do
limiar mσ necessita assumir previamente que os dados analisados estão em uma distribui-
ção Gaussiana, o que é uma das desvantagens dos métodos tradicionais que o TEDA tenta
evitar.

Porém, para qualquer distribuição de dados, assumindo uma quantidade representativa
de amostras independentes, é possível usar a já conhecida inequação de Chebyshev [Saw
et al. 1984]. Essa inequação afirma que a probabilidade das amostras de dados estarem
distantes mais do que mσ da média é menor ou igual a 1/m2, onde σ representa o desvio
padrão dos dados. Bernieri et al. (1996) mostram que a condição que fornece exatamente
o mesmo resultado do limiar “mσ”, porém sem fazer qualquer suposição sobre os dados
ou sua independência e de forma semelhante à inequação de Chebyshev pode ser dada
pela seguinte equação, que foi adaptada para a excentricidade normalizada calculada pelo
TEDA:

ζk >
m2 +1

2k
, m > 0 (3.17)

onde k representa a quantidade atual de amostras do conjunto e m a quantidade de desvios
padrão que se deseja utilizar. O valor de m indica a sensibilidade utilizada no threshold.
Quanto maior o valor de m, menor a sensibilidade do método, ou seja, a quantidade de
outliers detectados é menor.

Assim, podemos usar a equação 3.17 para a partir da excentricidade normalizada de-
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terminar a ocorrência de outliers em um conjunto de dados. Dessa forma, caso a equa-
ção 3.17 for verdadeira, teremos um outlier, em caso contrário teremos um inlier.

3.3 Auto-Cloud
De acordo com o descrito anteriormente, o método proposto nesta Tese para realizar

o agrupamento e a classificação de dados é baseado no algoritmo TEDA. Esse método é
chamado de Auto-Cloud e é adequado para aplicações onde a entrada está na forma de um
stream de dados on-line.

3.3.1 Data Clouds
As estruturas utilizadas pelo Auto-Cloud para realizar o agrupamento dos dados são

chamadas de data clouds [Angelov 2012]. Ao contrário dos clusters utilizados nos mé-
todos tradicionais, as data clouds não possuem formato ou limites pré-definidos. As
data clouds são conjuntos de amostras de dados com propriedades em comum, ou seja,
com valores próximos em termos da entrada mapeada em um espaço de características n-
dimensional. As data clouds representam todas as amostras do stream de dados até então
lidas pelo Auto-Cloud.

A Figura 3.3 exemplifica o conceito de data cloud em um espaço bi-dimensional.
Nessa figura, existem duas data clouds, c1 e c2, além de um conjunto de amostras de
dados. As amostras que pertencem à data cloud c1 estão interligadas pelas linhas trace-
jadas. Já as amostras que pertencem à data cloud c2 estão interligadas usando as linhas
pontilhadas Como pode ser visto, ao contrário dos tradicionais clusters, as data clouds
não possuem formato específico.

c
1

c
2

Figura 3.3: Duas data clouds.

Os tradicionais clusters que possuem formatos pré-definidos, elipsoidais por exem-
plo, não representam de forma fiel as distribuições de dados analisadas. Ao invés disso,
eles representam alguma preferência desejada/esperada/estimada, muitas vezes subjetiva-
mente. Buscando superar essa limitação, as data clouds não possuem limites geométricos,
buscando representar da forma mais fiel possível a distribuição de dados analisada.

Outra característica importante das data clouds diz respeito à pertinência de cada
amostra analisada com relação a cada data cloud. O algoritmo Auto-Cloud atribui um
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certo grau de pertinência fuzzy às amostras analisadas, de forma que uma amostra par-
ticular pode pertencer simultaneamente a todas as data clouds com diferentes graus de
pertinência, γ ∈ [0;1]. Esse valor é dado pela tipicidade normalizada da amostra com
relação à data cloud. Na Figura 3.3, temos por exemplo uma amostra que pertence simul-
taneamente a ambas as data clouds mostradas.

Na sua formulação, basicamente o Auto-Cloud deriva cada equação do TEDA para
uma forma generalizada, onde cada data cloud é manipulada de forma independente como
um conjunto de dados distinto. O Auto-Cloud, então, determina a pertinência de cada
amostra lida para cada data cloud, com base no cálculo da excentricidade normalizada da
amostra em relação a cada data cloud existente, conforme ilustrado na Figura 3.4. Nessa
figura, temos uma nova amostra lida, xk, e duas data clouds, c1 e c2. Note que, nessa
figura, as data clouds são representadas por estruturas circulares, porém, essa representa-
ção é utilizada apenas para facilitar a visualização durante a leitura do texto. É importante
salientar que as data clouds não possuem formato específico, já que elas visam representar
da forma mais fiel possível a distribuição dos dados analisados.

c1

2c

ζ
k

ζ
k

x
k

Figura 3.4: Visão Geral do Auto-Cloud.

Ainda com relação à Figura 3.4, o Auto-Cloud determina se xk pertence a c1 e ou c2
baseado no valor da excentricidade normalizada, ζk, da amostra xk com relação a cada
uma das data clouds, comparando esse valor com o limiar proposto na equação 3.17.
Caso a equação 3.17 seja verdadeira, xk pertence à data cloud e em caso contrário, não
pertence.

Como o Auto-Cloud é um algoritmo recursivo, os dados não precisam ser armaze-
nados em memória. Em vez disso, somente é necessário armazenar três características
estatísticas para cada data cloud ci. São elas:

• si
k: o número de amostras que pertencem à data cloud i após a leitura de k amostras;

• µi
k: a média das amostras que pertencem à data cloud i após a leitura de k amostras;

• [σ2]ik: a variância das amostras que pertencem à data cloud i após a leitura de k
amostras.
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Por exemplo, a Figura 3.5 ilustra duas data clouds, c1 e c2, após a leitura de k amos-
tras. O número de amostras que pertencem às data clouds c1 e c2 é s1

k = 7 e s2
k = 8,

respectivamente. É importante destacar mais uma vez que, devido às características fuzzy
do Auto-Cloud, uma amostra pode pertencer simultaneamente a mais de uma data cloud,
geralmente criando uma região de interseção entre duas ou mais data clouds. Nesse caso,
temos três amostras que pertencem à região de interseção entre c1 e c2. As médias de
c1 e c2, µ1

k e µ2
k , respectivamente, estão graficamente representadas na Figura 3.5 pelos

centros das data clouds. Mais uma vez, vale a pena lembrar que essa representação é
apenas para facilitar a leitura do texto, visto que as data clouds não possuem um formato
definido. Finalmente, as variâncias de c1 e c2, [σ2]1k e [σ2]2k , respectivamente, representam
o espalhamento das data clouds no espaço de dados a que elas pertencem.
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amostras em      e
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Figura 3.5: Data clouds c1 e c2 após a leitura de k amostras.

3.3.2 Atualização das Data Clouds
Para cada amostra de dados lida, o Auto-Cloud verifica se a excentricidade normali-

zada ζi(xk) de uma amostra de dados xk em relação à data cloud ci é alta. Neste caso,
o Auto-Cloud assume que xk é consideravelmente diferente das amostras que pertencem
a ci, não causando nenhum efeito na estrutura da data cloud. Por outro lado, se xk é
semelhante às amostras que pertencem a ci, ou seja, ζi(xk) é baixo, então o número de
pontos, si

k, a média, µi
k, e a variância, [σ2]ik, da data cloud ci são atualizados de forma a

representar essa data cloud com a participação dessa nova amostra. Em outra situação, se
xk é consideravelmente diferente de todas as data clouds existentes, uma nova data cloud
é criada.

Para definir o valor limiar usado para determinar se uma amostra, xk, pertence ou não
a uma data cloud, ci, generalizamos a equação 3.17 da seguinte forma:

ζ
i(xk)<=

m2 +1
2si

k
(3.18)

onde, mais uma vez, m representa a sensibilidade do método.
É possível observar na equação 3.18 que a desigualdade está invertida em relação a

equação 3.17. Essa inversão foi feita apenas por comodidade, visto que na equação 3.17
estavamos interessados na detecção de outliers, que era realizada quando a excentricidade
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era maior que o limiar. Já na equação 3.18 estamos interessados em determinar se a
amostra pertence a data cloud, o que ocorre caso a excentricidade seja menor ou igual ao
limiar. Assim, caso a equação 3.18 seja verdadeira, a amostra xk pertence a data cloud ci.
Em caso contrário, ou seja, a equação 3.18 seja falsa, então xk não pertence a ci.

As demais equações usadas no Auto-Cloud são também versões generalizadas das
equações apresentadas na seção 3.2. Assim, a excentricidade, ξi(xk), e a excentricidade
normalizada, ζi(xk), da amostra xk, em relação à i-ésima data cloud são dadas, respecti-
vamente, por:

ξ
i(xk) =

1
[si

k]
′ +

([µi
k]
′− xk)

T ([µi
k]
′− xk)

[si
k]
′[[σ2]ik]

′ (3.19)

ζ
i(xk) =

ξi(xk)

2
(3.20)

onde [si
k]
′, [µi

k]
′ e [[σ2]ik]

′ são valores temporários para, respectivamente, o número de
amostras, a média e a variância da i-ésima data cloud, supondo-se que xk pertence a ci.
Essa suposição é feita para se verificar em seguida se a amostra realmente pertence à data
cloud. Esses três valores são calculados da seguinte forma:

[si
k]
′ = si

k−1 +1 (3.21)

[µi
k]
′ =

[si
k]
′−1

[si
k]
′ µi

k−1 +
1

[si
k]
′ xk, (3.22)

[[σ2]ik]
′ =

[si
k]
′−1

[si
k]
′ [σ2]ik−1 +

1
[si

k]
′‖xk− [µi

k]
′‖2 (3.23)

Para cada data cloud ci, com i = [1...N], onde N é o número de data clouds existentes
e se a equação 3.18 é verdadeira, os valores de si

k, µi
k e [σ2]ik da i-ésima data cloud são atu-

alizados, respectivamente, pelos valores de [si
k]
′, [µi

x]
′ e [[σ2]ik]

′, anteriormente calculados
pelas equações 3.21, 3.22 e 3.23. Essa atualização deve ser feita, já que a suposição de
que xk pertence à ci foi confirmada, necessitando, então, atualizar o estado da data cloud
para refletir a participação de xk nessa data cloud. Se a condição não é verdadeira, ne-
nhuma ação é tomada com relação à data cloud ci. Isso significa que a suposição não foi
confirmada, ou seja, xk não pertence à ci. Assim, a data cloud ci não deve ser atualizada,
permanecendo no seu estado anterior à chegada de xk.

A Figura 3.6 ilustra esse procedimento. Nela são mostradas três data clouds, c1, c2
e c3, além de uma amostra de entrada xk obtida no instante de tempo k. De acordo com
o mostrado na Figura 3.6, o Auto-Cloud calcula a excentricidade normalizada de xk em
relação a cada uma das três data clouds, ζ1(xk), ζ2(xk) e ζ3(xk). Neste exemplo específico,
xk pertence a c1 e c3, mas não atende requisitos da equação 3.18 para c2. Assim, somente
c1 e c3 são atualizados, enquanto nenhuma ação é tomada com relação a c2, conforme
mostra a Figura 3.6(b).

Se a equação 3.18 não for verdadeira para nenhuma das N data clouds existentes,
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Figura 3.6: Atualização das data clouds: (a) data clouds c1, c2, c3 e uma amostra de
dados, xk, recém chegada e (b) as data clouds após a atualização.

uma nova data cloud cN+1 é criada. Os valores de inicialização dessa nova data cloud são
sN+1

k = 1, µN+1
k = xk e [σ2]N+1

k = 0. Para exemplificar, considere a Figura 3.7. Nela, são
mostrados novamente três data clouds c1, c2 e c3, além de uma nova amostra de dados,
xk obtida no instante k. Podemos observar na Figura 3.7(a) que xk é consideravelmente
distante de todas as data clouds existentes e consequentemente uma nova data cloud c4 é
criada, como mostrado na Figura 3.7(b).
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Figura 3.7: Criação de uma nova data cloud: (a) três data clouds existentes, c1, c2, c3 e
uma nova amostra obtida xk e (b) uma nova data coud c4 criada.

3.3.3 Fusão das Data Clouds
De forma a limitar o número de data clouds e, ao mesmo tempo, preservar as caracte-

rísticas evolutivas da abordagem, o Auto-Cloud é capaz de realizar a fusão (merge) entre
duas data clouds semelhantes. A fusão é realizada quando o número de amostras de in-
terseção entre duas data clouds, ou seja, as amostras que pertencem às duas data clouds
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simultaneamente, é consideravelmente alto. Essa operação é totalmente autônoma e não
paramétrica.

Dadas duas data clouds ci e c j, no instante de tempo k, a fusão é realizada se pelo
menos uma das seguintes condições é verdadeira:

sci∩c j
k > si

k− sci∩c j
k (3.24)

sci∩c j
k > s j

k− sci∩c j
k (3.25)

onde sci∩c j
k corresponde ao número de amostram na interseção entre às data clouds ci e c j

no instante k.
Em resumo, essas duas condições nos informam que duas data clouds sofrem fusão

quando a quantidade de amostras que pertencem a ambas as data clouds é maior do que a
quantidade de amostras que pertencem a apenas uma delas. Esse processo de fusão ocorre
para evitar que ocorra uma criação desordenada das data clouds.

A Figura 3.8 ilustra o processo de fusão das data clouds no Auto-Cloud. Na Fi-
gura 3.8(a) são mostradas duas data clouds, c1 e c2, onde o número de amostras na inter-
seção entre essas duas data clouds é menor do que o número de amostras que pertencem
exclusivamente a cada uma delas. Assim, nesse caso não ocorre a fusão entre as data
clouds. Por outro lado, a Figura 3.8(b) ilustra outra situação onde ocorre a fusão, já que
o número de amostras na interseção é maior do que o número de amostras que perten-
cem exclusivamente a c2. Como resultado dessa fusão, podemos ver a data cloud c3 na
Figura 3.8(c).

c2c1 c2c1
c3

(a) (b) (c)

Figura 3.8: Fusão de Clouds: (a) clouds c1 e c2, (b) c1 e c2 no instante anterior ao processo
de fusão e (c) a cloud resultante c3 após o processo de fusão.

Quando ocorre a fusão de duas data clouds, as propriedades da data cloud resultante,
cl , são definidas como:

sl
k = si

k + s j
k− sci∩c j

k (3.26)

µl
k =

si
kµi + s j

kµ j

si
k + s j

k

(3.27)
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[σ2]lk =
(si

k−1)σ2
i +(s j

k−1)σ2
j

si
k + s j

k−2
(3.28)

note que os valores de µl
k e [σ2]lk são calculados utilizando uma média ponderada entre os

respectivos valores de cada data cloud original.
Analisando-se todo o processo de atualização, fusão e criação de novas data clouds,

percebemos que o Auto-Cloud é um algoritmo que consegue lidar com dois dos problemas
inerentes à análise de streams de dados e que foram apresentados anteriormente, o concept
drift e o concept evolution.

3.3.4 Classificação dos Dados
No processo de classificação dos dados analisados pelo Auto-Cloud, cada data cloud

criada durante o agrupamento é vista como uma classe pertencente à solução do problema.
Num classificador tradicional tipo crisp, as classes são excludentes, ou seja, cada amostra
é rotulada como pertencente a uma única dessas classes. Porém, de acordo com o visto
anteriormente, cada amostra analisada pelo Auto-Cloud pode pertencer simultaneamente
a várias data clouds. Isso nos permite utilizar também um modelo de classificação do tipo
fuzzy no Auto-Cloud.

Um classificador fuzzy pode ser visto como um conjunto de regras de inferência fuzzy.
Para um sistema fuzzy do tipo Takagi-Sugeno de ordem zero [Takagi e Sugeno. 1985],
onde o consequente das regras é um polinômio de ordem zero, podemos definir a i-ésima
regra da base de regras, R , como sendo:

Ri : se ( x1 é Ai,1 e . . . e xn é Ai,n ) então yi = “Classe i”

onde A é o conjunto de valores fuzzy para as variáveis de entrada e y é a saída do sistema.
Contudo, a base de regras do classificador proposto é baseada no conceito do sistema

fuzzy AnYa [Angelov e Yager 2012]. A principal vantagem dos sistemas AnYa é que
eles não necessitam de parâmetros, conectores lógicos, operações de agregação ou fun-
ções de pertinência nos antecedentes das regras fuzzy. Ao contrário dos sistemas fuzzy
Mamdani [Mamdani e Assilian 1975] e Takagi-Sugeno, onde a parte antecedente das re-
gras (se) é representada por um conjunto fuzzy, nos sistemas AnYa a parte antecedente
relaciona a informação analisada à data cloud.

A parte consequente (então) de uma regra nos sistemas fuzzy AnYa pode ser a mesma
que nos modelos de Mamdani e Takagi-Sugeno. Considerando novamente um sistema
fuzzy do tipo Takagi-Sugeno de ordem zero, a i-ésima regra da base de regras R é repre-
sentada por:

Ri : (~x ∼ ci ) então yi = “Classe i”

onde ∼ denota o grau de pertinência fuzzy expresso linguisticamente como “é as-
sociado com”, ci ∈ R n é a i-ésima data cloud definida no espaço de entrada e ~x =
[x1,x2, . . . ,xn]

T é o vetor de entrada.
Como o Auto-Cloud é totalmente recursivo, para cada amostra lida é gerada uma saída

indicando a quais classes essa amostra pertence. Assim, um vetor de graus de pertinência
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para todas as classes conhecidas é gerado para cada amostra processada. A pertinência de
cada amostra xk para uma classe particular ci é dada pela tipicidade normalizada, t i

k(x),
entre a amostra e essa classe. Esse valor é calculado utilizando as equações 3.11, 3.14,
3.15 e 3.16 descritas anteriormente e reescritas aqui para cada data cloud:

ξ
i
k(x) =

1
si

k
+

(µi
k− xk)

T (µi
k− xk)

si
k[σ

2]ik
(3.29)

τ
i
k(x) = 1−ξ

i
k(x) (3.30)

ζ
i
k(x) =

ξi
k(x)
2

,
k

∑
l=1

ζ
i
l(x) = 1, k >= 2 (3.31)

t i
k(x) =

τi
k(x)

k−2
,

k

∑
l=1

t i
l(x) = 1, k >= 2 (3.32)

O valor de t i
k(x) indica o quanto uma amostra x, obtida no instante k, é similar em

relação à data cloud ci. Caso a amostra não pertença à data cloud, o valor de t i
k(x) deve

ser desconsiderado no cálculo da pertinência entre a amostra e a data cloud. Assim, a
pertinência α, entre xk e ci é definida como:

αci(xk) =

{
t i
k(x) se xk ∈ ci

0 caso contrário (3.33)

Por fim, a função de pertinência normalizada, γ, de uma amostra x, obtida no instante
k, para uma classe ci é definida como:

γci(xk) =
αc j(xk)

N
∑
j=1

αc j(xk)

(3.34)

onde N é o número de data clouds (classes) existentes no instante k.

Apesar das características fuzzy apresentadas pelo Auto-Cloud no processo de agru-
pamento dos dados, a rotulação final de cada amostra pode ser realizada através de uma
classificação do tipo crisp. Para isso, podemos utilizar a já conhecida regra “the winner
takes it all” [Ishibuchi et al. 1995], onde o rótulo de cada amostra é definido da seguinte
forma:

Classe =Classel∗, l∗ = argmaxN
l=1(γcl(xk)) (3.35)

onde a classe a que pertence a amostra analisada é dada pela classe que possui o maior
grau de pertinência com essa amostra.
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3.4 Algoritmo Auto-Cloud
Finalmente, o Algoritmo 1 mostra em detalhes o Auto-Cloud na forma de pseudocó-

digo. O algoritmo mostrado utiliza a distância euclidiana como medida de similaridade
entre as amostras e as data clouds. Resumidamente, o seu funcionamento ocorre da se-
guinte forma: para cada amostra lida, o Auto-Cloud verifica se essa amostra pertence às
data clouds já existentes, de acordo com o valor da excentricidade entre a amostra e a
data cloud. Se a amostra pertence a alguma data cloud, essa data cloud deve ser atuali-
zada de forma a refletir a inclusão dessa nova amostra. Em caso contrário, nada deve ser
feito à data cloud. Caso a amostra não pertença a nenhuma data cloud, uma nova data
cloud deve ser criada com essa amostra. Por fim, deve ser verificada a fusão entre data
clouds, observando a quantidade de amostras comuns entre cada par de data clouds. Os
Algoritmos 2 e 3 mostram o pseudocódigo referente a criação de uma nova data cloud e
a fusão de duas data clouds, respectivamente.

Como o Auto-Cloud realiza o agrupamento e a classificação dos dados de forma simul-
tânea, ao fim do processamento de cada amostra de dados, a saída do algoritmo contém
informações referentes ao agrupamento e a classificação dessa amostra. Vale salientar
que com relação à classificação, o Auto-Cloud fornece uma saída que contempla as duas
estratégias de classificação citadas anteriormente, fuzzy e crisp. Assim o Auto-Cloud dis-
ponibiliza como saída as seguintes informações a cada instante k:

• O número de amostras (si
k), a média (µi

k) e a variância ([σ2]ik) de cada data cloud
(ci) existente no instante k.

• Lista com os graus de pertinência (γci) da amostra xk em relação a cada data cloud
(ci) existente no instante k.

• Rótulo indicando a classe da amostra xk, correspondente à classe com o maior grau
de pertinência em relação à amostra xk.
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Algoritmo 1: Algoritmo Auto-Cloud usando a distância euclidiana.
Entrada: conjunto de amostras X = {x1,x2,x3, . . .} ∈ Rn

1 inicio
2 enquanto xk← lê próxima amostra faça
3 se k = 1 então

// cria data cloud 1 e adiciona x1

4 s1
1← 1

5 µ1
1← x1

6 [σ2]11← 0
7 N← 1
8 definir classe de x1 como classe 1
9 senão

10 se k = 2 então
// adicionar x2 a data cloud 1

11 s1
2← 2

12 µ1
2← (µ1

1 + x2)/2
13 [σ2]12←‖x2−µ1

2‖/2
14 definir classe de x2 como classe 1
15 senão
16 se k >= 3 então
17 para todo data cloud ci existente faça
18 calcular [s′]ik, [µ′]ik e [[σ2]′]ik pelas equações 3.21, 3.22 e 3.23
19 calcular ζi

k e t i
k pelas equações 3.31 e 3.32

20 se ζi
k <= (m2 +1)/(2∗ [s′]ik) então
// adiciona xk a data cloud i

21 si
k← [s′]ik

22 µi
k← [µ′]ik

23 [σ2]ik← [[σ2]′]ik
24 senão
25 si

k← si
k−1

26 µi
k← µi

k−1
27 [σ2]ik← [σ2]ik−1
28 fim
29 calcular αci pela equação 3.33
30 fim
31 se xk 6∈ ci,∀i então
32 criaDataCloud(xk)
33 fim
34 para todo par de data clouds ci e c j faça
35 ve f i f icaFusao(ci,c j)
36 fim
37 para todo classe i faça
38 calcular γci pela equação 3.34
39 fim
40 calcular a classe de xk pela equação 3.35
41 fim
42 fim
43 fim
44 fim
45 fim
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Algoritmo 2: Procedimento que cria uma nova data cloud usando a distância eucli-
diana
1 procedimento criaDataCloud (xk)

// cria nova data cloud l
2 nl

k← 1
3 µl

k← xk

4 [σ2]lk← 0
5 αcl ← 1
6 N← N +1
7 fim

Algoritmo 3: procedimento que realiza a fusão entre duas data clouds usando a
distância euclidiana
1 procedimento verificaFusao (ci, c j)
2 se s

ci∩c j
k > si

k− s
ci∩c j
k ou s

ci∩c j
k > s j

k− s
ci∩c j
k então

// funde as data clouds i e j na data cloud l
3 calcular sl

k, µl
k e [σ2]lk pelas equações 3.26, 3.27 e 3.28

4 calcular t l
k pela equação 3.32

5 αcl ← t l
k

6 N← N−1
7 fim
8 fim
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Capítulo 4

Resultados Obtidos

Com o objetivo de validar o método proposto nesta tese, iremos apresentar neste capí-
tulo os resultados obtidos utilizando o Auto-Cloud no processo de agrupamento e classi-
ficação de streams de dados. Para cada um dos resultados apresentados, iremos descrever
o conjunto de dados utilizado e os procedimentos realizados para a obtenção desses re-
sultados. Durante os experimentos foram utilizados dados obtidos a partir de conjuntos
de dados já consolidados e amplamente utilizados em trabalhos na área de aprendizado
de máquina. Além desses dados, também foram utilizados alguns dados gerados artifici-
almente de forma a comprovar algumas características dos algoritmos analisados. Inici-
almente, iremos mostrar os resultados obtidos na comparação entre os dois métodos de
detecção de outliers apresentados no Capítulo 3, o RDE e o TEDA. Foi a partir desse
estudo que escolhemos o método de detecção de outliers que serviu de base para o desen-
volvimento do Auto-Cloud.

4.1 Detecção de Outliers

De acordo com o citado anteriormente, o Auto-Cloud foi idealizado a partir do con-
ceito de detecção de outliers. Dessa forma, o Auto-Cloud determina se uma amostra
pertence ou não a uma data cloud analisando se essa amostra é, ou não, um outlier com
relação à essa data cloud. Assim, para definir qual seria o algoritmo de detecção de ou-
tliers que serveria de base para o Auto-Cloud, realizamos um estudo comparativo entre
dois métodos propostos na literatura, o RDE e o TEDA. Esses métodos foram escolhidos
já que eles apresentam características que são necessárias à resolução do problema de
análise de streams de dados, tais como: são recursivos, autônomos e evolutivos.

Um estudo semelhante foi feito por Bezerra et al. (2015a) aplicando esses dois algorit-
mos na detecção de falhas em processos industriais. Além do RDE e do TEDA, Bezerra
et al. (2015a) também realizaram a comparação com um terceiro algoritmo, chamado
RDE with forgetting [Bezerra et al. 2015b], que é uma variação do RDE. Os resulta-
dos apresentados mostraram que o TEDA foi o algoritmo mais eficiente na detecção das
amostras em estado de falha (outliers) analisadas. A fim de ratificar esses resultados, re-
alizamos novos experimentos utilizando outros conjuntos de dados obtidos de diferentes
áreas de aplicação.
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Tabela 4.1: Bases de dados utilizadas na detecção de outliers.
Base de dados Amostras Atributos Outliers

Http (KDD Cup 99) 567479 3 0,4%
Smtp (KDD Cup 99) 95156 3 0.03%

Mulcross 262144 4 10%
Shuttle 49097 9 7%

4.1.1 Dados Utilizados
Para a obtenção dos resultados, buscamos utilizar conjuntos de dados já consolidados

na literatura referente à detecção de outliers, de forma a poder comparar também os re-
sultados obtidos pelo RDE e pelo TEDA com outros algoritmos de detecção de outliers já
existentes. Para isso, utilizamos dados obtidos do repositório UCI Machine Learning Re-
pository [Lichman 2013]. Esse repositório contém 360 conjuntos de dados de diferentes
domínios e disponibilizados para a análise de algoritmos de aprendizado de máquina. Ele
é mantido pelo Centro de Aprendizado de Máquina e Sistemas Inteligentes da Universi-
dade da Califórnia, campus de Irvine.

A maioria dos conjuntos de dados disponibilizados nesse repositório está inserida
no problema de classificação multi-classe. Porém, esses conjuntos de dados também
são utilizados em problemas com uma única classe, onde a classificação da amostra é
feita de forma binária, como a detecção de outliers, por exemplo. Para isso, um pré-
processamento é realizado nos dados de forma a caracterizá-los com uma classe predomi-
nante (inliers) e uma outra parcela minoritária de amostras (outliers). Com esse intuito,
alguns dos conjuntos de dados do repositório UCI estão disponíveis em outro repositório
chamado ODDS (Outlier Detection DataSets) [Rayana 2016]. Nesse último repositório,
os conjuntos de dados são disponibilizados já com um pré-processamento que possibilita
o seu uso em problemas de classificação binária. Na Tabela 4.1 é mostrado um resumo
das bases de dados utilizadas nos experimentos. No total utilizamos 4 bases de dados,
todas obtidas no repositório ODDS.

KDD Cup 99 (http e smtp)

Dentre os conjuntos de dados disponíveis no repositório UCI está o KDD Cup 99.
Ele foi usado em uma competição de data mining chamada The Third International Kno-
wledge Discovery and Data Mining Tools Competition e possui dados acerca do tráfego
de dados numa rede de computadores em um ambiente militar. O objetivo da competição
era distinguir possíveis ataques na rede das demais conexões existentes. Originalmente
esse conjunto de dados contém 41 atributos (34 numéricos e 7 categóricos). Esses atri-
butos foram reduzidos aos 4 atributos considerados mais básicos (service, duration,
src_bytes e dst_bytes), onde somente o atributo service é categórico e os demais
são numéricos.

O atributo service pode assumir os seguintes valores: http, smtp, ftp, ftp_data
e others. A partir dos valores desses atributos, foram criados dois novos conjuntos de
dados, o primeiro com as amostras onde o valor de service é http e o segundo onde o
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valor de service é smtp. Esses dois conjuntos de dados foram chamados de http e smtp,
respectivamente, e serão utilizados nos nossos experimentos. Segundo Rayana (2016),
nesses dois conjuntos, os atributos numéricos apresentavam originalmente valores em
torno de 0 e sofreram uma transformação através da fórmula y = log(x+ 0,1) para que
seus valores ficassem mais distantes de 0.

No conjunto de dados original, um ataque era caracterizado pelo valor positive no
atributo logged_in. Com isso, originalmente o conjunto de dados possuía uma quanti-
dade muito grande de ataques (80,1%), o que inviabilizava a sua utilização na detecção
de outliers, considerando um ataque como sendo um outlier. Com o pré-processamento
realizado, esse número foi reduzido para 0,4% na base de dados http e 0,03% na base
smtp.

Mulcross

Esse conjunto de dados foi gerado a partir de um gerador de dados sintéticos chamado
Mulcross [Rocke e Woodruff 1996]. O Mulcross gera um conjunto de dados obedecendo
uma distribuição normal, com um número selecionável de grupos de anomalias. O con-
junto de dados aqui utilizado é o único utilizado nessa seção que não está disponível no
repositório UCI, apenas no ODDS, e cujos dados não são reais. Ele possui 2 grupos de
anomalias, totalizando 10% de outliers, de um total de 262.144 amostras, cada uma com
4 atributos.

Shuttle

Esse conjunto de dados foi obtido a partir de medições feitas num ônibus espacial
da NASA. Ele possui nove atributos, todos numéricos, sendo um deles o tempo. Esse
conjunto de dados também é originalmente utilizado em problemas multi-classe, onde
80% dos dados pertencem à classe 1. Para o problema com uma única classe, as 5 menores
classes (classes 2, 3, 5, 6 e 7) são combinadas para representar os outliers. Já a classe 1
representa os inliers e a classe 4 é descartada do conjunto. Com esse pré-processamento
o conjunto resultante apresenta 7% de outliers.

4.1.2 Experimentos e Resultados
Na avaliação de métodos de classificação que envolvam problemas com duas classes,

geralmente uma classe é definida como positiva e a outra como negativa [Carvalho 2012].
Nos experimentos realizados, definimos as amostras normais como negativas e os outliers
como positivos, obtendo, assim, a matriz de confusão ilustrada na Figura 4.2. A partir
dessa matriz, podemos definir as seguintes métricas de avaliação dos métodos analisados:

• Taxa de verdadeiro positivo - TPR (True Positive Rate): indica a quantidade de
outliers detectados corretamente em relação ao total de outliers existentes. Esse
valor indica a taxa de acerto na detecção de outliers e é calculado como sendo:

TPR =
VP

VP+FN
(4.1)
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onde VP representa a quantidade de outliers detectados corretamente como outliers
e FN representa a quantidade de outliers detectados erroneamente como amostras
normais.

• Taxa de falso positivo - FPR (False Positive Rate): indica a quantidade de amostras
normais que foram detectadas de forma errada como outliers em relação ao total de
amostras normais. Esse valor indica a taxa de erro na detecção dos outliers e é
calculado da seguinte forma:

FPR =
FP

FP+VN
(4.2)

onde FP representa a quantidade de amostras normais que foram detectadas errone-
amente como outliers e VN representa a quantidade de amostras normais que foram
corretamente detectadas como amostras normais.

Tabela 4.2: Matriz de confusão utilizada.
Valor Previsto

Outlier Normal
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r
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r VP FN

Verdadeiro Falso
Positivo Negativo

N
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m
al FP VN

Falso Verdadeiro
Positivo Negativo

Porém, a grande maioria dos trabalhos que envolvem a detecção de outliers não uti-
liza somente o valor de TPR e de FPR na avaliação do método. Nesses trabalhos, uma
medida bastante utilizada para medir o desempenho do método é a curva ROC (Recei-
ving Operating Characteristics) [Carvalho 2012]. A curva ROC consiste em um gráfico
bi-dimensional onde os eixos representam a taxa de falso positivo e a taxa de verdadeiro
positivo, conforme mostra a Figura 4.1. Os pontos da curva são obtidos variando o valor
do limiar utilizado pelo método e que delimita amostras normais e outliers. Para cada va-
lor do limiar, é calculado o valor de TPR e FPR, gerando-se um ponto na curva. Quanto
maior o valor de TPR e menor o valor de FPR para um determinado limiar, melhor é
o desempenho do método utilizando esse limiar. Usando o mesmo raciocínio, quanto
mais próximo o gráfico estiver do ponto (FPR,TPR) = (0,1), melhor é o desempenho do
método utilizando o conjunto de dados analisado. Para comparar quantitativamente dois
ou mais métodos, devemos calcular o valor da área sob a curva - AUC (Area Under the
Curve). Quanto maior o valor de AUC da curva ROC, melhor é o desempenho do método.
Assim, na Figura 4.1 o Método A apresenta um desempenho melhor que o Método B.

Em nossos experimentos, utilizamos o valor de AUC para comparar os resultados ob-
tidos na detecção de outliers utilizando o RDE e o TEDA. Essa comparação foi realizada
também utilizando outros métodos de detecção de outliers propostos recentemente na li-
teratura. Para isso, utilizamos os resultados obtidos por Wu et al. (2015), que realizaram
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Figura 4.1: Exemplo de curva ROC.

um comparativo entre os seguintes métodos de classificação binária em streams de da-
dos: RS-Forest [Wu et al. 2014], Half-Space-Trees (HST) [Tan et al. 2011a], Link-based
Outlier and Anomaly Detection in Evolving Data sets (LOADED) [Ghoting et al. 2004],
Hoeffding Trees (HT) [Domingos e Hulten 2000] e online coordinate Boosting with Ho-
effding Trees (BoostHT) [Bifet et al. 2009]. Com exceção do LOADED, todos os demais
métodos citados necessitam de algum treinamento. O aprendizado deles é feito de forma
supervisionada ou semi-supervisionada. O HST também utiliza uma janela de dados e
outros parâmetros no seu processamento. Já o LOADED é o único deles que utiliza um
aprendizado não supervisionado.

O comparativo aqui apresentado foi realizado aplicando o RDE e o TEDA aos qua-
tro conjuntos de dados descritos anteriormente (http, smtp, mulcross e shuttle). Esses
conjuntos de dados foram escolhidos pois foram os mesmos utilizados no comparativo
proposto por Wu et al. (2015). Vale a pena salientar que apesar desses conjuntos de dados
estarem completamente disponíveis no inicio do processamento, eles foram apresentados
na forma de um stream de dados aos algoritmos, ou seja, uma amostra após a outra.

A Tabela 4.3 mostra o valor de AUC obtido pelos métodos analisados em cada uma
dessas bases de dados. Analisando essa tabela, percebemos que quantitativamente os
resultados obtidos pelo TEDA são bem melhores se comparados aos resultados obtidos
pelo RDE, já que o AUC obtido pelo TEDA é bem maior que o obtido pelo RDE em
todas as bases de dados. Essa mesma conclusão pode ser obtida se compararmos o TEDA
com o LOADED, que é o único dos demais métodos que não necessita de treinamento.
Apenas na base de dados smtp o AUC obtido pelo TEDA foi semelhante ao obtido pelo
LOADED, nas demais bases de dados o valor obtido pelo TEDA foi superior.

Já quando comparamos o TEDA com os algoritmos restantes (RS-Forest, HST, HT
e BoostHT), verificamos que os resultados obtidos são bastante semelhantes. O TEDA
não obteve em nenhuma das bases de dados analisadas o maior valor de AUC, porém os
valores obtidos utilizando o http, smtp e mulcross foram bastante satisfatórios, já que
ficaram bastante próximos do melhor resultado obtido utilizando cada uma dessas bases
de dados pelos demais algoritmos. Apenas quando se utilizada a base de dados shuttle
é que o TEDA se mostrou um pouco inferior ao RS-Forest, ao HST e ao BoostHT, sendo
ainda superior ao HT. De uma forma geral, os valores médios de AUC calculados para
o TEDA, o RS-Forest, o HST e o BoostHT ficaram bastante próximos, enquanto que
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Tabela 4.3: Comparativo do AUC obtido por cada um dos métodos analisados nas bases
de dados utilizadas.

Base de dados RDE TEDA LOADED RS-Forest HST HT BoostHT
http 0,482 0,993 0,5 0,999 0,996 0,909 0,997
smtp 0,384 0,997 0,999 1 0,998 0,902 1

mulcross 0,499 0,989 0,501 0,998 0,999 0,77 0,987
shuttle 0,576 0,771 0,5 0,88 0,875 0,696 0,833
Média 0,485 0,937 0,625 0,969 0,967 0,819 0,954

o valor médio calculado para o HT ficou um pouco abaixo do obtido para esses quatro
algoritmos. Porém, conforme já citado, esses algoritmos necessitam de um treinamento
prévio, utilizando um aprendizado supervisionado ou semi-supervisionado, o que não
ocorre no TEDA que é totalmente não-supervisionado e on-line.

Por fim, realizamos ainda uma comparação entre os tempos médios de processamento
do RDE e do TEDA em cada uma das bases de dados utilizadas. Esse tempo foi obtido
calculando a média dos tempos de processamento obtidos por cada algoritmo ao analisar
cada stream de dados repetidas vezes. Os resultados obtidos são mostrados na Tabela 4.4.
Na obtenção desses resultados, cada amostra é apresentada ao algoritmo imediatamente
após o processamento da amostra anterior, sem levar em consideração qualquer taxa de
amostragem utilizada na obtenção dos dados. Como pode ser observado na tabela, mais
uma vez o TEDA se mostrou superior ao RDE, obtendo um tempo médio de processa-
mento sempre inferior ao RDE. Podemos observar ainda na tabela que o tempo de pro-
cessamento é uma função do número de amostras e da quantidade de atributos dos dados.
Por exemplo, apesar da base de dados shuttle apresentar bem menos amostras que a
base de dados mulcross, o seu tempo de processamento é maior, visto que essas bases
possuem 9 e 4 atributos, respectivamente. Assim, quanto maior a quantidade de amostras
e a quantidade de atributos, maior é o tempo de processamento do algoritmos TEDA e
RDE.

Tabela 4.4: Tempo médio de processamento de cada uma das bases de dados utilizando o
RDE e o TEDA.

Base de dados RDE TEDA
http 3,526s 2,435s
smtp 1,582s 0,936s

mulcross 0,315s 0,207s
shuttle 0,610s 0,392s

Por fim, a Figura 4.2 apresenta um comparativo do comportamento do funcionamento
do RDE e do TEDA na análise de dois sinais de entrada sintéticos, x1 e x2. Esses dois
sinais foram gerados artificialmente e apresentam 5.000 amostras. Do instante de tempo
t1 = 1.500s até o instante de tempo t2 = 2.000 ocorre uma perturbação nesses dois sinais,
conforme pode ser visualizado na Figura 4.2(a), onde essa pertubação está delimitada
pelas linhas vermelhas tracejadas. Além disso, podemos observar que após a perturbação
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um dos sinais não retorna ao seu estado inicial, se configurando uma mudança no conceito
do estado de normalidade dos dados.

Na Figura 4.2(b) são mostrados os valores da densidade, D, e do limiar, D−σ, calcu-
lados para o RDE na análise desses sinais. Como pode ser verificado, o RDE gera alguns
falsos positivos antes da ocorrência da pertubação. Isso ocorre em maior intensidade após
a ocorrência da falha, já que a densidade dos dados demora bastante, cerca de 800s, para
superar novamente o limiar. Essa demora se dá pelo fato de um dos sinais não retornar ao
seu estado inicial (mudança de conceito), fazendo com que o RDE continue detectando
outliers, mesmo após o fim da perturbação. Isso ocorre até que o sinal x1 se estabilize no-
vamente. Já na Figura 4.2(c) são mostrados os valores da excentricidade normalizada, ζ,
e do limiar calculados pelo TEDA na análise dos mesmos dois sinais de entrada. O limiar
utilizado foi 1/k, obtido utilizando-se m = 1 na equação 3.17, que equivale ao uso de um
desvio padrão (σ). Observe que a quantidade falsos positivos é bem menor, além do que
a excentricidade consegue acompanhar, após o fim da pertubação, o limiar de forma bem
mais rápida mesmo com a mudança de conceito ocorrida em x1.

Assim, ao analisarmos os resultados apresentados, valor de AUC, tempo médio de
processamento e comportamento do gráfico, podemos comprovar a eficiência do TEDA
na detecção não-supervisionada de outliers em streams de dados. O TEDA apresenta
características que possibilitam a sua utilização em problemas de tal natureza, como por
exemplo, ele consegue lidar com o problema da mudança de conceito e possui um proces-
samento rápido se comparado ao RDE. Além do que ele se mostrou tão eficiente quanto
outros algoritmos que exigem treinamento prévio.

4.2 Agrupamento de Dados
Nesta seção iremos apresentar os resultados obtidos utilizando o Auto-Cloud no agru-

pamento de streams de dados. Nesse momento não estamos interessados ainda em rea-
lizar uma classificação dos dados analisados, mas apenas em criar grupos de dados sem
definir um rótulo para cada amostra. A análise dos agrupamentos obtidos será feita com
base no número de data clouds e nos seus respectivos centroides apresentados ao final da
execução do algoritmo.

4.2.1 Dados Utilizados
Nos experimentos apresentados nesta seção, iremos utilizar conjuntos de dados ob-

tidos em um repositório específico para agrupamento de dados [Clustering datasets -
Joensuu 2015]. Esse repositório é mantido pelo grupo de aprendizado de máquina da
Escola de Computação da Universidade do Leste da Finlândia na cidade de Joensuu. Esse
repositório possui uma série de conjuntos de dados, artificiais e reais, que são largamente
utilizados em trabalhos relacionados ao problema de agrupamento e classificação de da-
dos. Para cada conjunto estão especificados o número de amostras, quantidade de clusters
e em alguns deles o centroide de cada grupo e a que grupo cada amostra pertence.

Os conjuntos de dados do repositório utilizado estão divididos em várias categorias.
Dentre as categorias de dados sintéticos existentes podemos citar as seguintes:
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Figura 4.2: Detecção de outliers no conjunto de dados sintético: (a) sinais de entrada, (b)
resultado obtido utilizando o RDE e (c) resultado obtido utilizando o TEDA.
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• S-sets: são conjuntos de dados sintéticos bidimensionais. Cada um desses conjun-
tos possui 5.000 amostras agrupadas em 15 clusters. Esses clusters obedecem uma
distribuição gaussiana e possuem diferentes graus de sobreposição e formatos.

• A-sets: também são conjuntos de dados sintéticos bidimensionais, onde cada um
desses conjuntos possui diferentes número de amostras e de clusters. Cada cluster
é formado por 150 amostras e possui um formato circular.
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• DIM-sets (high): são conjuntos de dados de alta dimensão. No total, são seis
conjuntos com as seguintes dimensões: 32, 64, 128, 256, 512 e 1024 atributos.
Cada um desses conjuntos possui 1024 amostras e 16 clusters.

• Shape-Sets: são conjuntos de dados bidimensionais que possuem o formato de
figuras específicas. Cada um desses conjuntos possui diferentes quantidades de
amostras e de clusters.

• Unbalance: consiste em um único conjunto de dados formado por 6.500 amostras
agrupadas em 8 clusters, sendo 3 com 2.000 amostras cada e 5 com 100 amostras
cada.

Selecionamos alguns dos conjuntos de dados pertencentes a essas categorias para re-
alizar os nossos experimentos. A Tabela 4.5 mostra um resumo dos conjuntos de dados
selecionados, indicando a quantidade de amostras, N, a quantidade de clusters, K e a di-
mensão de cada um deles. Pode-se observar que a maioria dos dados selecionados possui
dimensão igual a 2, porém esse não é um pré-requisito para o Auto-Cloud, visto que ele é
capaz de lidar com dados de qualquer dimensão. Essa escolha foi realizada apenas para
facilitar a visualização dos dados e dos resultados obtidos. Para comprovar isso, utilizare-
mos também dois conjuntos de dados de alta dimensão, dim512 e dim1024 que possuem
dimensões 512 e 1024 respectivamente.

Conjunto de dados Categoria N K Dimensão
S1

S-sets
5000 15 2

S2 5000 15 2
A1

A-sets
3000 20 2

A2 5250 35 2
dim512

Dim-sets (high)
1024 16 512

dim1024 1024 16 1024
Aggregation

Shape-sets
788 7 2

Compound 399 6 2
Unbalance Unbalance 6500 8 2

Tabela 4.5: Conjuntos de dados sintéticos utilizados nos experimentos de agrupamento
de dados.

4.2.2 Experimentos e Resultados

O Auto-Cloud foi, então, aplicado a cada um dos conjuntos de dados selecionados a
fim de obtermos um agrupamento desses dados na forma de data clouds. A Tabela 4.6
mostra o número de data clouds obtidas, K̂, como também o tempo de processamento
que o algoritmo utilizou para analisar cada um dos streams de dados completo, ts, e o
tempo médio de processamento de cada amostra, ta. Nessa tabela também é mostrado a
quantidade real de clusters, K, existente em cada conjunto de dados.
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Tabela 4.6: Resultados obtidos no agrupamento das bases de dados analisadas.
Conjunto de dados K K̂ ts (s) ta (ms)

S1 15 15 3,71 0,74
S2 15 15 3,48 0,70
A1 20 20 3,0 1,00
A2 35 35 11,79 2,24

dim512 16 16 22,52 2,20
dim1024 16 16 90,13 88,02

Aggregation 7 7 0,18 0,23
Compound 6 4 0,07 0,10
Unbalance 8 8 1.21 0,19

Analisando os resultados mostrados na Tabela 4.6, podemos verificar que o Auto-
Cloud foi capaz de identificar com precisão a quantidade real de clusters existentes em
quase todas as bases de dados analisadas. O número de data clouds criadas pelo Auto-
Cloud somente não foi igual ao número de clusters existentes na base compound, onde o
Auto-Cloud criou apenas 4 data clouds, duas a menos do que o esperado que eram 6. Vale
a pena destacar que o desempenho do Auto-Cloud foi satisfatório nesse quesito indepen-
dente da dimensão das amostras analisadas, já que ele conseguiu identificar corretamente
a quantidade de clusters existentes nas bases de dados de baixa e de alta dimensão.

Com relação ao tempo de processamento apresentado pelo Auto-Cloud, verificamos
mais uma vez que esse valor é proporcional ao tamanho do stream de dados analisado,
como também da dimensão das amostras. Os maiores tempos apresentados foram no pro-
cessamento das duas bases de dados de alta dimensão utilizadas (dim512 e dim1024).
É importante salientar novamente que o tempo de processamento medido não leva em
consideração nenhuma taxa de amostragem na obtenção dos dados. O tempo médio de
processamento de cada amostra foi obtido dividindo o tempo de processamento total do
stream pela quantidade de amostras desse stream. Observando os valores de ta obtidos
verificamos que o Auto-Cloud é um algoritmo rápido, visto que no pior caso apresentado,
cada amostra foi processada em cerca de 88ms. Esse resultado permite que o Auto-Cloud
seja utilizado em aplicações que possuem restrições de tempo e que necessitam de res-
postas rápidas.

Para avaliar a qualidade das data clouds obtidas nos experimentos, não podemos levar
em consideração apenas a quantidade identificada dessas data clouds. É necessário tam-
bém verificar se o centroide de cada data cloud identificada foi calculado corretamente de
acordo com os centroides esperados. Os centroides obtidos em cada um dos conjuntos de
dados analisados são mostrados nas Figuras 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7. Em cada uma dessas
figuras são mostradas em azul as amostras pertencentes a cada conjunto de dados. Os
pontos pretos representam os centroides reais, correspondentes aos clusters esperados. Já
os pontos marcados com um X vermelho, correspondem aos centroides das data clouds
obtidas pelo Auto-Cloud.

Os centroides obtidos para os conjuntos S1 e S2 são mostrados na Figura 4.3. Nela
podemos perceber visualmente que os dados estão agrupados em clusters bem definidos,
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mas com diferentes formato, quantidade de amostras e espalhamento das amostras. No
conjunto S2, os clusters estão mais próximos uns dos outros do que no S1, existindo,
assim, um grau maior de sobreposição entre eles nesse conjunto. É possível visualizar
também que os centroides de todas as data clouds obtidas correspondem aos valores es-
perados tanto em S1 quanto em S2. Isso pode ser verificado observando que os pontos
marcados com X vermelho coincidem com os pontos marcados com o circulo preto.
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Figura 4.3: Centroides obtidos na clusterização dos S-Sets: (a) S1 e (b) S2.

Na Figura 4.4 são mostrados os centroides obtidos nos conjuntos A1 e A2. Novamente
verificamos que os clusters estão bem definidos nesses dois conjuntos. Outra caracterís-
tica desses dois conjuntos é que a quantidade de amostras em cada um dos clusters é
igual. Observando a figura, verificamos mais uma vez que os centroides obtidos em to-
das as data clouds correspondem aos valores reais, esperados para cada cluster nos dois
conjuntos.

Já na Figura 4.5 são mostrados os centroides obtidos nos conjuntos de alta dimensão
dim512 e dim1024. Os dados desses dois conjuntos foram apresentados ao Auto-Cloud
de forma completa, sem nenhuma seleção de características. Porém, para facilitar a visua-
lização dos dados e dos resultados obtidos, os gráficos apresentados nessa figura mostram
apenas as duas primeiras dimensões das amostras. Mais uma vez, os centroides em cada
data cloud identificada corresponderam aos valores esperados, o que foi obtido indepen-
dente da alta dimensão dos dados analisados. Em apenas alguns casos, um no conjunto
dim512 e dois no conjunto dim1024, houve um pequeno erro nos centroides identifica-
dos. Porém, esse erro não foi muito significativo, permitindo ainda a identificação das
data clouds de forma satisfatória.

Os resultados obtidos para os Shape-sets utilizados nos experimentos são mostrados
na Figura 4.6. Esses dois conjuntos de dados são, dentre os analisados, os que possuem a
menor quantidade de amostras. Além disso, os clusters possuem diferentes formatos e ta-
manhos, como também podem ser facilmente identificados de forma visual. No conjunto
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Figura 4.4: Centroides obtidos na clusterização dos A-Sets: (a) A1 e (b) A2.
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Figura 4.5: Centroides obtidos na clusterização dos Dim-Sets: (a) dim512 e (b) dim1024.

Aggregation verificamos que todos os centroides foram identificados com bastante pre-
cisão pelo Auto-Cloud. Já no conjunto Compound, ocorreu um erro na identificação dos
clusters. Foi nesse conjunto onde o número de data clouds identificadas não correspon-
deu ao número de clusters esperados. Analisando a figura verificamos que existem dois
clusters que estão contidos em outros dois clusters. Esse fato fez com que que cada um
desses dois pares de clusters fossem identificados como uma única data cloud, refletindo
as duas data clouds a menos que deveriam ter sido identificadas.
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Figura 4.6: Centroides obtidos na clusterização dos Shape-Sets: (a) Aggregation e (b)
Compound.

Por fim, a figura 4.7 mostra os centroides obtidos no conjunto Unbalance. Esse con-
junto apresenta 8 clusters sendo que a maioria das amostras está concentrada em 3 deles.
Esses 3 clusters possuem 2.000 amostras cada, enquanto que os 5 restantes possuem ape-
nas 100 amostras cada. Podemos observar na figura que os centroides foram obtidos
novamente de forma satisfatória, independente da quantidade de amostras apresentada
por cada cluster.
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Figura 4.7: Centroides obtidos na clusterização do Unbalance.

Como podemos verificar nos resultados apresentados até agora, o Auto-Cloud foi ca-
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paz de identificar com uma alta precisão os clusters esperados em cada conjunto de dados
analisado. Essa avaliação foi feita atraves da quantidade de data clouds identificadas,
como também dos centroides dessas data clouds. Porém, um ponto importante a ser des-
tacado é que esses resultados foram satisfatórios visto que os conjuntos de dados analisa-
dos foram apresentados ao Auto-Cloud simulando streams de dados. As amostras foram
apresentadas ao Auto-Cloud uma após a outra e em uma única passagem, supondo a exis-
tência de uma relação de dependência entre amostras subsequentes. O Auto-Cloud só teve
acesso a cada amostra xk após o processamento da amostra xk−1. Além disso, após o seu
processamento, cada amostra foi descartada, não sendo utilizada mais posteriormente, o
que o caracteriza como um algoritmo de aprendizagem on-line e altamete recursivo.

Nos conjuntos de dados analisados, as amostras pertencentes a cada cluster apresen-
tam um certo sequenciamento dentro do stream e essa sequência influencia na identifica-
ção das data clouds. Para exemplificar, aplicaremos novamente o Auto-Cloud ao conjunto
de dados unbalance. Porém, iremos apresentar as amostras de forma aleatória ao Auto-
Cloud. Os resultados desse experimento são mostrados na Figura 4.8. Na Figura 4.8(a)
é mostrado o conjunto de dados unbalance original, na forma de um stream de dados.
Esse stream é composto por dois sinais, um para cada atributo das amostras. Analisando
visualmente esse stream percebemos a presença de 8 padrões distintos, que representam
cada um dos clusters existentes nos dados.

Ao embaralharmos de forma aleatória a ordem a apresentação das amostras desse
stream, obtemos um novo stream de dados, mostrado na Figura 4.8(b). Nesse novo stream
não é possível fazer nenhuma distinção entre clusters, já que as amostras apresentam um
único padrão. Isso é comprovado ao analisarmos a Figura 4.8(c), que mostra os centroides
das data clouds identificadas pelo Auto-Cloud no stream de dados unbalance com as
amostras com ordem de apresentação embaralhada. Como pode ser visto, apenas uma
data cloud foi identificada. Dessa forma, fica claro que o Auto-Cloud é indicado para
dados apresentados na forma de um stream de dados. Não apresentando bons resultados
na análise de dados que não apresentem uma dependência temporal entre as amostras
subsequentes.

De acordo com o descrito no capítulo anterior, o limiar utilizado pelo TEDA e con-
sequentemente pelo Auto-Cloud é dependente do parâmetro m, que representa a sensi-
bilidade do método. A inequação que determina o limiar utilizado pelo Auto-Cloud é a
seguinte:

ζ
i(xk)<=

m2 +1
2si

k

Nos resultados apresentados até agora, utilizamos m = 2 para realizar o agrupamento
dos dados. Esse valor, que é equivalente ao uso de um limiar 2σ, foi obtido empiricamente
e fixado para todos os resultados apresentados. É importante destacar que os resultados
obtidos pelo Auto-Cloud podem variar dependendo do valor de m utilizado. Para exem-
plificar iremos alterar o valor de m utilizado no agrupamento dos conjunto de dados ana-
lisados anteriormente. A Tabela 4.7 mostra a quantidade de Auto-Clouds identificadas, K̂,
em cada conjunto de dados, utilizando m = 1,2 e 3.

Ao analisarmos os resultados obtidos na Tabela 4.7 podemos verificar que quanto
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Figura 4.8: Centroides obtidos na clusterização do conjunto Unbalance alterado: (a)
com a ordem de apresentação de todas as amostras aleatória e (b) apenas com a ordem de
apresentação das amostras de um cluster alterada.
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Tabela 4.7: Resultados obtidos no agrupamento das bases de dados analisadas com dife-
rentes valores de m.

Conjunto de dados K K̂m=1 K̂m=2 K̂m=3

S1 15 114 15 10
S2 15 123 15 1
A1 20 150 20 1
A2 35 250 35 1

dim512 16 30 16 16
dim1024 16 42 16 16

Aggregation 7 278 7 1
Compound 6 126 4 1
Unbalance 8 103 8 8

menor o valor de m, mais o Auto-Cloud se torna sensível ao surgimento de novas data
clouds. De forma semelhante, quanto maior o valor de m, o Auto-Cloud se torna mais
restritivo ao surgimento de data clouds. Isso ocorre, já que o limiar utilizado pelo Auto-
Cloud é diretamente proporcional ao valor de m. Assim, um valor baixo de m, diminui
o limiar de cada data cloud, fazendo com que uma quantidade menor de amostras sejam
absorvidas por ela e consequentemente fazendo com que um número maior de data clouds
surjam. Por outro lado, um valor alto de m gera um limiar maior, fazendo com que mais
amostras sejam absorvidas pelas data clouds e consequentemente menos data clouds são
criadas.

Apesar de termos utilizados apenas valores inteiros nos resultados apresentados na
Tabela 4.7, m pode assumir valores reais. Assim, através de um ajuste nesse valor, o
Auto-Cloud é capaz de realizar uma identificação aprimorada das data clouds. O melhor
valor de m dependerá das características da distribuição dos dados analisados.

Outra característica importante a ser analisada no Auto-Cloud é a sua capacidade de
aprendizado evolutiva. O Auto-Cloud parte de uma base de conhecimento vazia e a partir
da análise de cada amostra ele vai aprendendo cada um dos conceitos presentes nos dados.
Ele é capaz de criar novas data clouds, como também realizar fusão entre elas quando
percebe que duas data clouds são redundantes. Na Figura 4.9 é mostrado o processo
de criação e fusão das data clouds durante a análise dos conjuntos de dados dim1024,
aggregation e unbalance.

Os gráficos apresentados na Figura 4.9 mostram a quantidade de data clouds existen-
tes em cada conjunto de dados apos o processamento de cada amostra do conjunto. É
possível observar que a medida que o stream é analisado, o número de data clouds vai
aumentado. Isso ocorre pois o Auto-Cloud consegue identificar novos conceitos nos da-
dos e cria novas data clouds para representa-los. Assim, fica evidente que o Auto-Cloud
é capaz de lidar com o problema de concept evolution.

É possível também verificar que ao longo do processamento dos streams ocorrem vá-
rias fusões entre as data clouds. Essas fusões ocorrem geralmente pouco tempo após a
criação da uma nova data cloud. Isso ocorre, já que ao criar uma nova data cloud, que é
desnecessária, o Auto-Cloud percebe analisando as amostras imediatamente subsequentes
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Figura 4.9: Criação e fusão das data clouds na análise de conjuntos de dados (a) dim1024,
(b) Aggregation e (c) Unbalance.

que essas amostras também pertencem a outra data cloud já criada anteriormente, verifi-
cando assim a necessidade de fusão entre elas.

O Auto-Cloud também é capaz de lidar com o problema de concept evolution. Ele
é capaz de atualizar uma data cloud na sua base de conhecimento caso as amostras que
pertençam a ela sofram uma mudança de tendência. Para demostrar essa característica do
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algoritmo, utilizamos o stream de dados Synt1, utilizado anteriormente na obtenção dos
resultados referentes a detecção de outliers.

A Figura 4.10(a) mostra novamente esse stream, que é composto por dois sinais x1 e
x2. Como pode ser observado, nesse stream existe um período de tempo onde os sinais
x1 e x2 seguem um determinado padrão. Em seguida, ocorre uma pertubação no stream
fazendo com que esses dois sinais mudem repentinamente seus valores e gerando um pe-
queno período de instabilidade. Após isso, os sinais retornam a um estado de estabilidade.
Porém, esse novo estado estável é um pouco diferente do estado anterior, já que o sinal
x1 não retorna ao seu valor anterior ao surgimento da perturbação. Esse fato pode ser
caracterizado como uma mudança de conceito nos sinais de entrada. Na Figura 4.10(b),
são mostrados os centroides obtidos analisando o stream de dados synt1. Observe que
o Auto Cloud conseguiu identificar corretamente a mudança de conceito ocorrida, anali-
sando os dois aglomerados de amostras referentes ao estado estável do stream como uma
única data cloud. Isso ocorreu, já que esses dois aglomerados estavam bem próximos um
do outro, fazendo com que as amostras mais recentes fossem absorvidas pela data cloud
já existente.

4.3 Classificação dos Dados
Nesta seção, iremos apresentar os resultados obtidos aplicando o Auto-Cloud na clas-

sificação de streams de dados. Ao contrário dos resultados apresentados na seção anterior,
estamos agora interessados em rotular cada amostra com base no agrupamento realizado
pelo Auto-Cloud. Nos resultados apresentados, iremos mostrar também o comportamento
fuzzy do classificador proposto, que permite que uma amostra pertença simultaneamente
a diferentes classes, obedecendo a um determinado grau de pertinência para cada uma.

4.3.1 Dados Utilizados
Nos experimentos apresentados nessa seção, iremos utilizar conjuntos de dados reais

e bastante consolidados na literatura referente a classificação de dados, que estão dispo-
níveis no repositório UCI. Esses conjunto de dados são os seguintes:

• Thyroid: esse conjunto de dados possui informações a respeito do diagnóstico
de pacientes com relação ao funcionamento da glândula tireoide. Existem várias
versões desse conjunto de dados. Na que iremos utilizar, os dados estão divididos
em três classes: normal, hiperfuncionamento e hipofuncionamento. Existem no
total 215 amostras, cada uma com 5 atributos.

• Wine: esses dados são referentes à análise química de 3 tipos de vinhos cultivados
numa região da Itália. Cada amostra possui 13 atributos, que são componentes
achados em cada tipo de vinho. Existem um total de 178 amostras no conjunto.

• Yeast: possui dados referentes à localização de proteínas numa análise celular.
Existem um total de 10 localizações possíveis para cada amostra. O conjunto de
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Figura 4.10: Análise do concept drift pelo Auto-Cloud: (a) sinal Synt1 e (b) centroides
encontrados na análise de Synt1.

dados possui um total de 1484 amostras, sendo que cada uma delas possui 8 atribu-
tos.

• Breast: são dados referentes ao diagnósticos de casos de câncer de mama. Possui
duas classes, benigno e maligno. As amostras são num total de 699 e possuem
dimensão 9.

• Iris: este é um dos conjuntos de dados mais utilizados na literatura. Existem 3 clas-
ses que indicam a espécie de uma planta. Cada uma das 150 amostras do conjunto
possui 4 atributos, que indicam características da planta analisada.

• Glass: esse conjunto de dados é utilizado para identificar tipos de vidro para fins de
investigação criminal. Ele possui 7 classes e 219 amostras com 9 atributos cada.
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• Wdbc: é mais um conjunto de dados com dados relacionados ao diagnóstico de
câncer de mama. Possui duas classes, maligno e benigno. No total são 569 amos-
tras, cada uma com 32 atributos.

A Tabela 4.8 mostra um resumo dos conjuntos de dados utilizados indicando o número
de amostras, N, o número de classes existentes, K e a dimensão de cada amostra.

Tabela 4.8: Conjuntos de dados reais utilizados nos experimentos de classificação de
dados.

Conjunto de dados N K Dimensão
Thyroid 215 3 5

Wine 178 3 13
Yeast 1484 10 8
Breast 699 2 9

Iris 150 3 4
Glass 214 7 9
Wdbc 569 2 30

Para cada um dos conjuntos de dados utilizados, está disponível a classe desejada
para cada amostra, o que permite uma comparação com a classe obtida pelo Auto-Cloud,
possibilitando assim uma avaliação do desempenho do algoritmo.

4.3.2 Experimentos e Resultados

Para avaliar o desempenho do Auto-Cloud, iremos comparar a classificação dos dados
obtida por ele com a classificação real disponibilizada no próprio repositório de dados de
cada um dos conjuntos utilizados. Para isso, iremos utilizar como métrica a taxa de acerto
total das amostras analisadas, também conhecida como acurácia. Essa taxa é calculada
utilizando uma matriz de confusão semelhante a mostrada anteriormente na detecção de
outliers. Essa matriz relaciona as classes reais com as obtidas durante o processo de
classificação. A partir dela é verificado qual a combinação entre classes de entrada e de
saída que fornece o melhor resultado, ou seja, a maior quantidade de acertos em todas as
classes obtidas.

Iremos comparar o valor da acurácia obtida pelo Auto-Cloud com os valores obtidos
por outros três classificadores, aplicados aos mesmos conjuntos de dados. Os resultados
da acurácia desses três classificadores foram obtidos utilizando o Weka, que é um soft-
ware bastante conhecido na área e que implementa várias funcionalidades relacionadas
a mineração de dados. Os classificadores utilizados foram um perceptron de múltiplas
camadas - MLP (Multi Layer Perceptron), o Random Forest e um classificador bayesiano
(Naive Bayes). Os resultados da acurácia obtidos para cada classificador são mostrados
na Tabela 4.9.

Analisando-se esses resultados, verificamos que a acurácia média obtida pelo Auto-
Cloud foi um pouco inferior às obtidas pelos demais métodos. Porém, um ponto a ser
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Tabela 4.9: Acurácia obtida na classificação dos conjuntos de dados utilizados.
Conjunto de dados Auto-Cloud MLP SVM Naive Bayes

Thyroid 93,95% 95,33% 94% 94,67%
Wine 74,04% 97% 96,8% 98,4%
Yeast 40,59% 57,36% 58,22% 56,68%
Breast 96,14% 95,29% 95,29% 95,29%

Iris 88,67% 96,19% 95,23% 92,38%
Glass 40,84% 54% 64,67% 47,33%
Wdbc 85,04% 95,97% 95,47% 92,21%
Média 74,18% 84,44% 85,66% 82,44%

levado em consideração na análise desses resultados é que todos os demais métodos reali-
zaram um treinamento com cerca de 30% dos dados disponíveis e utilizaram os 70% res-
tantes para a fase de teste e obtenção dos resultados. O Auto-Cloud não realizou qualquer
tipo de treinamento, ele montou a sua base de conhecimento ao longo do processamento
das amostras. Outro ponto importante a ser levado em consideração e que já foi citado
anteriormente é que esses conjuntos de dados não possuem todas as características de um
stream de dados. Com exceção do yeast, todos os demais conjuntos utilizados possuem
poucas amostras (menos de 1.000) e em alguns casos as amostras consecutivas não estão
relacionadas umas com as outras, o que dificulta a criação da base de conhecimento do
Auto-Cloud. Com relação ao yeast, por exemplo, mesmo possuindo a maior quantidade
de amostras, ele obteve um dos piores resultados, o que pode ser verificado também nos
demais métodos. Isso é explicado já que as amostras de cada classe estão totalmente
desordenadas nesse conjunto.

Levando em consideração esses dois fatores, podemos concluir que o Auto-Cloud ob-
teve bons resultados comparados com os obtidos pelos demais métodos. Em dois casos,
Thyroid e Breast a acurácia obtida foi praticamente igual a obtida pelos demais méto-
dos. Nos demais casos, a acurácia obtida pelo Auto-Cloud foi um pouco inferior, o que
de certa forma é aceitável pelos fatores já citados. Vale a pena salientar também que não
houve nenhum pré-processamento nos dados, os dados foram apresentados ao Auto-Cloud
da mesma forma que se encontram disponíveis no repositório utilizado nesta Tese.

As Figuras 4.11 e 4.12 permitem uma visualização gráfica dos resultados obtidos na
classificação dos conjuntos Thyroid e Iris, respectivamente. Em cada uma dessas figu-
ras são mostradas a classificação ideal disponibilizada no repositório de dados e a obtida
pelo Auto-Cloud. Nessas figuras, cada classe está representada por uma cor diferente. Nos
dois conjuntos temos três classes (cores vermelho, azul e preto), sendo que o Auto-Cloud
foi capaz de identificar as três em ambos os casos.

Em todos os resultados apresentados até agora, referentes a classificação de dados,
cada amostra é classificada/rotulada como pertencente a uma única classe. Porém, como
foi visto no capítulo anterior, cada amostra agrupada pelo Auto-Cloud pode pertencer
simultaneamente a várias data clouds/classes, obedecendo um certo grau de pertinência
fuzzy. Para ilustrar essa característica do algoritmo, iremos utilizar novamente o conjunto
de dados Iris, escolhendo aleatoriamente duas amostras para análise, conforme mostra



62 CAPÍTULO 4. RESULTADOS OBTIDOS

0 5 10 15 20 25

0

2

4

6

8

10

atributo 2

at
ri

bu
to

1

Thyroid

0 5 10 15 20 25

0

2

4

6

8

10

atributo 2

at
ri

bu
to

1

Thyroid

(a) (b)

Figura 4.11: Classificação dos dados obtida para o Thyroid: (a) classificação ideal e (b)
classificação obtida pelo Auto-Cloud.
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Figura 4.12: Classificação dos dados obtida para o Iris: (a) classificação ideal e (b) clas-
sificação obtida pelo Auto-Cloud.

a Figura 4.13.
Nessa Figura estão ilustradas a configuração atual da classificação das amostras em

dois instantes de tempo que ocorrem ao longo do processamento do stream. Na Fi-
gura 4.13(a), ao obter uma nova amostra que está destacada com um círculo verde na
figura, o Auto-Cloud calcula a pertinência dessa amostra com relação às duas classes
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Figura 4.13: Pertinência de uma amostra para cada classe existente: (a) amostra k = 57 e
(b) amostra k = 137.

existentes, “Classe 1” e “Classe 2”. Como o valor da pertinência da “Classe 2” é maior
do que o valor da pertinência da “Classe 1”, então, a amostra é rotulada como sendo
“Classe 2”. É importante lembrar que apesar dessa rotulação, a amostra também pertence
a “Classe 1”, porém com um peso menor. Assim, ela possui influência na atualização da
data cloud referente à “Classe 1”, fazendo com que o seu centroide mude de posição.

De forma semelhante, na Figura 4.13(b) é mostrada uma nova configuração da classi-
ficação dos dados ao chegar uma nova amostra. Dessa vez, existem três classes “Classe
1”, “Classe 2” e “Classe 3”. Ao calcular a pertinência da amostra em relação às três clas-
ses, o Auto-Cloud verifica que essa amostra só pertence à duas dessas classes, “Classe 2”
e “Classe 3”. Observe que nessa situação a amostra não influencia na data cloud referente
à “Classe 1”, mas influência nas outras duas classes existentes. Ao verificar que a amos-
tra possui maior grau de pertinência em relação à “Classe 3”, o Auto-Cloud rotula essa
amostra como pertencente a essa classe.

Conforme foi mostrado neste capítulo, o Auto-Cloud apresentou vários resultados que
demonstraram a sua eficiência no agrupamento e classificação de dados. Nesses resul-
tados, utilizamos conjuntos de dados consolidados na literatura referente a agrupamento
e classificação de dados. Porém, esses dados não apresentam algumas características de
um stream de dados real. Dessa forma, a fim de validar o algoritmo proposto, iremos
apresentar no próximo capítulo um estudo de caso, aplicando o Auto-Cloud num pro-
blema específico que faz uso de streams de dados, a classificação de falhas em processos
industriais.
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Capítulo 5

Estudo de Caso: Detecção e
Classificação de Falhas em Processos
Industriais

Atualmente, indústrias dos mais diversos setores produtivos buscam cada vez mais
atender às exigências do mercado, tais como aumento de produção, continuidade e confi-
abilidade dos seus processos, além de restrições de segurança e ambientais. Para atingir
tais metas, as indústrias têm investido cada vez mais na automação de seus processos
de produção, tornando-os cada vez maiores e mais complexos. Com isso, a manuten-
ção desses processos torna-se ainda mais difícil, já que existe uma grande quantidade de
equipamentos e variáveis a ser monitorada.

Assim, existe uma demanda crescente por sistemas de controle e monitoramento de
processos industriais que sejam seguros e confiáveis. Dessa forma, o processo deve
ser capaz de realizar uma função requerida, sob condições indicadas, em um dado pe-
ríodo de tempo, além de não causar perigo para pessoas, equipamentos ou o meio am-
biente [Isermann 2006]. Além disso, esses sistemas devem ser eficientes de tal forma a
conseguir lidar com uma grande quantidade de variáveis e dados disponibilizados pelos
equipamentos da planta.

Uma das formas de melhorar esses dois aspectos de um processo industrial é aumen-
tar a qualidade, segurança e robustez dos seus sensores, atuadores e controladores, além
da estrutura da própria planta em si. Porém, com o passar do tempo, e à medida que
vão sendo utilizados, os equipamentos presentes em uma planta industrial tornam-se pro-
pensos ao surgimento uma série de sinais de degradação, tais como desgastes, sujeira,
corrosão, rachaduras, danos causados por operadores, dentre outros. O surgimento desses
sinais torna a planta susceptível à apresentação de falhas durante o seu funcionamento.

No caso, uma falha consiste em um desvio não permitido de pelo menos uma propri-
edade, característica ou parâmetro de um sistema a partir da sua condição aceitável, usual
ou padrão [Isermann 1997]. Em um processo industrial, uma falha pode ser definida como
uma alteração inesperada no funcionamento de algum dos componentes do processo, que
pode levá-lo a uma situação crítica. Em alguns casos, uma falha pode causar uma série de
problemas tais como paradas inesperadas, perdas na produção, redução do tempo de vida
útil dos equipamentos, acidentes com consequências ao meio ambiente e a vida de seres
humanos [Venkatasubramanian 2003].
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5.1 Sistemas de Detecção e Classificação de Falhas

Muitas vezes um processo livre de falhas não pode ser garantido, sendo de fundamen-
tal importância a utilização de um sistema para realizar a detecção e a classificação das
falhas (Fault Detection and Identification – FDI) [Ding 2008]. A detecção e classifica-
ção de falhas em processos industriais é uma das possíveis aplicações dos problemas de
análise de sinais apresentados nessa tese, ou seja, a detecção de outliers, o agrupamento
e a classificação de streams de dados. Um sistema FDI traz uma série de benefícios,
tais como aumento da disponibilidade, confiabilidade e segurança dos processos, além
de reduzir os custos e tornar a sua manutenção mais eficiente. Os sistemas FDI se apre-
sentam integrados aos tradicionais sistemas de supervisão e controle, conforme mostra a
Figura 5.1.

Controlador

Sistema FDI

SupervisãoPlantaAtuador SensorSet Point +
-

Figura 5.1: Esquema de um sistema FDI.

Um sistema FDI funciona realizando o monitoramento de um conjunto de sinais, como
setpoints, variáveis de processo e variáveis manipuladas, para analisar o seu comporta-
mento. Assim, o sistema FDI deve ser capaz de automaticamente determinar a ocorrência
de uma falha (detecção da falha), além da sua localização e causa (diagnóstico). O sistema
FDI analisa as entradas e/ou saídas do processo e envia informações relativas à ocorrên-
cia de falhas à supervisão. Com isso, o operador pode tomar decisões mais facilmente,
evitando, assim, que o processo atinja uma situação critica. Através dessa estratégia é
possível evitar acidentes, além de paradas desnecessárias no processo.

A alta demanda pelo monitoramento e detecção de falhas em sistemas industriais re-
sultou, nos últimos anos, em várias pesquisas e no desenvolvimento de diversos métodos
de FDI. Cada um desses métodos utiliza diferentes técnicas de análise de dados para
solucionar o problema. Esses métodos são geralmente classificados como baseados em
modelo e baseados no histórico de dados [Venkatasubramanian et al. 2003, Katipamula e
Brambley 2005].

Os métodos baseados em modelos usam o conceito de análise residual. Neste tipo
de abordagem, o erro residual, que consiste na diferença entre o valor medido na saída
e o valor estimado por um modelo quantitativo ou qualitativo previamente definido, é
utilizado para determinar se ocorreu ou não uma falha. Um valor de erro residual alto
indica a ocorrência de uma falha.

Por outro lado, os métodos baseados em histórico de dados não necessitam de mo-
delos pré-definidos do sistema. Esses métodos analisam a evolução temporal dos dados
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obtidos do sistema a fim de detectar anomalias no seu comportamento, que podem ser
interpretadas como falhas.

Várias diferentes abordagens vêm sendo usadas para solucionar problemas de de-
tecção e diagnóstico de falhas, incluindo sistemas fuzzy [Mendonça et al. 2009, Oblak
et al. 2007, Yang et al. 2011], observadores de estado [Zhou et al. 2014, Sobhani e
Poshtan 2011, Li e Yang 2012, Chen e Saif 2007], redes neurais [Yuan et al. 2015, Mru-
galski e Korbicz 2007, Zhou et al. 2011, Leite et al. 2009], análise de componentes prin-
cipais [Cui et al. 2008], máquina de vetor de suporte [Zeng et al. 2013], equações de
paridade [Zakharov et al. 2013], redundância analítica [Halder e Sarkar 2007, Anwar e
Chen 2007, Xu e Tseng 2007, Serdio, Lughofer, Pichler, Buchegger, Pichler e Efendic
2014, Serdio, Lughofer, Pichler, Buchegger e Efendic 2014]. Uma das principais des-
vantagens de muitos dessas abordagens é que elas necessitam de um modelo pré-definido
(quantitativo ou qualitativo) do sistema, obtido matematicamente ou estimado através de
algum treinamento offline utilizando dados históricos do processo.

Assim, muitas dessas abordagens possuem limitações, na medida em que necessitam
de algum tipo de conhecimento prévio sobre as características do processo. Dessa forma,
é necessário a disponibilidade de modelos matemáticos, físicos ou comportamentais ou
ainda a definição não intuitiva de parâmetros e limiares, para esses abordagens funcio-
narem adequadamente. Além disso, muitas vezes também é necessário o uso de grandes
bases de dados e extensivos treinamentos.

Recentemente, métodos para detecção de outliers vêm sendo aplicados a diferentes
problemas, incluindo detecção de falhas em processos industriais [Hodge e Austin 2004,
Chandola et al. 2007, Singh e Upadhyaya 2012]. Um outlier consiste em um elemento de
um conjunto de dados que é significantemente diferente dos outros elementos. Conside-
rando um sinal obtido de uma planta industrial, um outlier pode indicar a ocorrência de
uma falha no processo.

Geralmente, os dados de um processo industrial são obtidos continuamente em tempo
real. Dessa forma, os métodos de detecção de outliers utilizados devem ser capazes de
lidar com os dados na forma de streams. Dessa forma, cada amostra analisada possui um
aspecto temporal e está disponível somente no instante da aquisição. Nesse contexto, uma
sequência de outliers é detectado a partir da observação de uma sequência de amostras de
dados analisados ao longo do tempo.

Dessa forma, outros aspectos importantes devem ser levados em consideração para a
escolha do método de detecção de outliers mais adequado para solucionar esse problema.
Por exemplo, o esforço computacional para manipular com streams de dados de alta di-
mensionalidade. Assim, é necessário que as informações contidas nas amostras passadas
sejam armazenadas sem comprometer o uso de memória e o tempo de execução.

Muitos autores abordam esse problema usando análise de séries temporais [Hu e
Dong 2015] juntamente com métodos de detecção de outliers. Uma discussão bastante
detalhada sobre esse assunto é feita em Chandola et al. (2007) e Hodge e Austin (2004),
que incluem o uso de modelagem estatística [Ma et al. 2013, Yan et al. 2016], redes neu-
rais [King et al. 2002, Li et al. 2002], decomposição espectral [Fujimaki et al. 2005] e
sistemas baseados em regras [Ramezani e Memariani 2011].

Neste Capítulo, iremos abordar o problema de detecção e classificação de falhas em
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processos industriais como uma das aplicações relevantes do agrupamento e classificação
de streams de dados. Nesse tipo de problema, cada tipo de falha, como também o estado
de normalidade da planta, representam uma classe do problema analisado.

5.2 Planta Industrial Utilizada
Para validar o Auto-Cloud no problema de detecção e classificação de falhas, utili-

zamos dados obtidos de uma planta industrial real (não simulada). Com isso, buscamos
aplicar o método a um conjunto de dados que possua todas as características intrínsecas a
um processo real, tais como ruídos, erros de medição, inércia, dentre outros. Assim, po-
deremos nos deparar com diversas situações que ocorrem em um processo real. A seguir,
descreveremos a planta utilizada na obtenção dos resultados, como também os streams de
dados obtidos dessa planta e utilizados nos experimentos.

5.2.1 DAMADICS
O conjunto de dados utilizado foi obtido do benchmark DAMADICS (Development

and Application of Methods for Actuator Diagnosis in Industrial Control Systems) [Bartys
et al. 2006, DAMADICS 2002]. O DAMADICS é um benchmark bastante conhecido
na literatura, que vem sendo largamente utilizado em diversos trabalhos envolvendo a
detecção e a classificação de falhas na área de automação industrial.

O DAMADICS disponibiliza um grande conjunto de dados reais, coletados de um
processo de evaporação de água de uma fábrica de açúcar polonesa. Esse processo con-
siste de três atuadores, onde cada um deles é responsável pelo controle de uma parte
específica do processo. O atuador utilizado é mostrado na Figura 5.2, que consiste dos
seguintes componentes:

• Válvula de controle: controla o fluxo de água nas tubulações;

• Servomotor pneumático: consiste de uma haste conectada à válvula de controle,
permitindo aberturas variáveis da válvula;

• Posicionador: usado para manipular internamente

O DAMADICS disponibiliza um toolbox para o software MATLAB/SIMULINK.
Esse toolbox permite a simulação e o monitoramento em tempo real de 19 diferentes ti-
pos de falhas. Entretanto, nós utilizaremos nos nossos apenas dados reais, não simulados,
disponibilizados pelo benchmark nos nossos experimentos. Esses dados estão organiza-
dos em vários arquivos, onde cada arquivo contém dados referentes a um dia inteiro de
funcionamento da planta. Cada arquivo contém dados de 32 diferentes variáveis/sinais,
obtidos utilizando uma taxa de amostragem de 1 amostra/segundo. Assim, cada arquivo
contém um total de 86.400 amostras.

Esse conjunto de dados possui amostras referentes a 25 dias de funcionamento da
planta, porém em apenas 4 desses dias ocorrem falhas na planta. Essas falhas ocorrem em
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(a) (b)

Figura 5.2: Atuador utilizado no benchmark DAMADICS: (a) visão externa e (b) visão
interna.

Tabela 5.1: Tipos de Falhas do Benchmark DAMADICS.
Código Descrição

f 16 Queda no suprimento de pressão para o posicionador
f 17 Variação inesperada de pressão ao longo da válvula
f 18 Válvula de escape parcialmente aberta
f 19 Falha no sensor de medição de vazão

diferentes períodos do dia e podem ser de diferentes tipos, correspondendo aos códigos
de falhas f16, f17, f18 e f19 definidos pelo benchmark, conforme descrito na Tabela 5.1.

No total existem 19 itens de falha adicionados a planta, que estão distribuídos nos três
atuadores existentes. Como essas falhas são de tipos diferentes e ocorrem em atuadores
diferentes, diferentes sinais/variáveis foram utilizadas para analisar cada um desses itens.
A escolha das variáveis utilizadas foi baseada nas informações apresentadas no manual
do benchmark [DAMADICS 2002]. A Tabela 5.2 apresenta os sinais utilizados em cada
um dos itens de falhas analisados.

Para exemplificar o comportamento dos streams de dados obtidos nessa planta, a Fi-
gura 5.3 mostra as variáveis x1 e x2, que são respectivamente os sinais FC57_03CV e
FC57_03X, representando o item de falha #12, onde o período de ocorrência da falha é
indicado pelas linhas pontilhadas verticais vermelhas.
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Tabela 5.2: sinais analisados na detecção de falhas.
Item Data Atuador Tipo da falha Variável monitorada
#1 30/10/2001

1

f18 LC51_03CV LC51_03PV
#2 09/11/2001 f16 LC51_03CV LC51_03PV
#3 09/11/2001 f18 LC51_03CV LC51_03PV
#4 09/11/2001 f18 LC51_03CV LC51_03PV
#5 17/11/2001 f18 LC51_03CV LC51_03PV
#6 17/11/2001 f16 LC51_03CV LC51_03PV
#7 20/11/2001 f17 LC51_06 T51_01
#8 17/11/2001

2

f17 P57_03 P57_04
#9 17/11/2001 f17 P57_03 P57_04

#10 17/11/2001 f19 FC57_03CV FC57_03X
#11 17/11/2001 f19 FC57_03CV FC57_03X
#12 17/11/2001 f19 FC57_03CV FC57_03X
#13 20/11/2001 f17 P57_03
#14 30/10/2001

3

f18 LC74_20CV LC74_20X
#15 09/11/2001 f16 LC74_20CV LC74_20X
#16 09/11/2001 f16 LC74_20CV LC74_20X
#17 17/11/2001 f16 LC74_20CV LC74_20X
#18 17/11/2001 f16 F74_00 LC74_20X
#19 17/11/2001 f19 F74_00 LC74_20X
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·104
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Figura 5.3: comportamento do item de falha #12 do DAMADICS ao longo do tempo.

5.3 Experimentos e Resultados

Em nossos experimentos, consideramos cada um dos dias de funcionamento da planta
como um stream de dados. Conforme citado anteriormente, os dias em que ocorrem as
falhas nos dados do DAMADICS são apenas 4, resultando, assim, em 4 streams de dados
a serem analisados pelo Auto-Cloud. Na Tabela 5.3 são descritos a data de ocorrência
e os tipos de falhas existentes nesses 4 streams de dados. Os números em parenteses
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correspondem à quantidade de ocorrências de um determinado tipo de falha no stream de
dados. Por exemplo, no dia 09/11/2001 a falha f16 ocorre 3 vezes, enquanto que a falha
f18 ocorre duas vezes. Cada um dos tipos de falhas corresponde a uma classe no Auto-
Cloud, além dos dados em estado normal que correspondem a mais uma classe. Assim,
existe um total de 5 possíveis classes a serem mapeadas pelo Auto-Cloud nessa planta.

Tabela 5.3: Streams de dados utilizados.
Stream Data Ocorrência das Falhas

#1 30/10/2001 f18(×2)
#2 09/11/2001 f16(×3) e f18(×2)
#3 17/11/2001 f16(×3), f17(×2), f18(×1) e f19(×4)
#4 20/11/2001 f17(×2)

Ao aplicarmos o Auto-Cloud nesses streams de dados, obtivemos os resultados mos-
trados na Tabela 5.4. Para a obtenção desses resultados, realizamos previamente uma
seleção de características em cada um dos 4 streams de dados. Nessa seleção, optamos
por utilizar na análise de cada stream apenas as variáveis descritas na Tabela 5.2 de acordo
com os itens de falha pertencentes ao stream de dados em análise. Na Tabela 5.4 são des-
critos a quantidade classes obtidas pelo Auto-Cloud, a acurácia obtida pelo método na
análise de cada stream e o tempo médio de processamento de cada amostra. O valor de m
utilizado em cada um desses experimentos foi fixado em m = 3.

Tabela 5.4: Resultados obtidos na classificação das falhas.

Stream Classes Classes Acurácia TempoExistentes Obtidas
#1 2 2 97,01% 0,24ms
#2 3 3 99,24% 0,23ms
#3 5 5 98,46% 0,35ms
#4 2 2 92,88% 0,27ms

Analisando esses resultados, verificamos a repetição de um resultado já mostrado an-
teriormente durante o agrupamento de dados. Em todos os streams analisados, a quan-
tidade de classes obtida pelo Auto-Cloud foi exatamente igual a quantidade de classes
existente, ou seja, o Auto-Cloud conseguiu identificar com sucesso a existência de cada
um dos tipos de falhas presentes nos dados, como também o estado de normalidade, que
gera outra classe.

Além disso, a acurácia obtida pelo Auto-Cloud foi sempre superior a 90% em todos os
quatro streams de dados, sendo que em alguns casos esse valor de acerto chegou próximo
a 100%. Ao contrário do ocorrido com os exemplos utilizados no capítulo anterior, aqui
estamos fornecendo realmente um stream de dados para ser analisado pelo Auto-Cloud.
Com isso, os resultados obtidos pela nossa abordagem neste cenário sejam mais relevan-
tes, visto que o Auto-Cloud possui algumas características que o torna mais adequado a
esse tipo de dado ( stream de dados) do que para dados que foram utilizados no capítulo
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anterior. Nossa abordagem consegue, por exemplo, detectar com maior facilidade a ocor-
rência de uma falha, visto que as amostras normais se encontram em maior quantidade.
Além disso, as amostras pertencentes à ocorrência de cada falha obedecem uma certa
sequência que facilita a sua análise pelo Auto-Cloud .

É importante observar também que o tempo médio obtido no processamento de cada
amostra foi extremamente rápido, chegando a ser inferior a 1ms, comprovando que o Auto-
Cloud é capaz de lidar com aplicações que possuem restrições temporais e que exigem o
processamento de dados em tempo real. Esse tempo foi obtido dividindo o tempo obtido
no processamento de cada stream de dados completo pelo total de amostras desse stream
de dados (86.400 amostras).

Na Figura 5.4 são mostrados os gráficos referentes à classificação dos dados de cada
stream de dados de falhas analisado. Nessa figura, cada classe identificada é mostrada
com uma cor diferente. É possível observar em cada um dos gráficos uma grande região
de amostras na cor azul. Essas amostras correspondem às amostras em estado normal,
que são maioria em todos os streams de dados analisados. As demais classes existentes
em cada figura correspondem aos tipos de falhas presentes nos streams de dados ( f16, f17,
f18 e f19).

Na Figura 5.4 os centroides das data clouds estão destacados com um círculo preto.
Percebe-se, então, que alguns desses centroides coincidem uns com os outros. Isso não
implica que as data clouds desses centros necessitem de uma fusão, isso ocorre apenas
devido à disposição geométrica das amostras das amostras de cada data cloud. Além
disso, nessas figuras estão sendo exibidas apenas duas dimensões dos dados, o que pode
passar uma falsa impressão sobre a disposição dos mesmos.

Outra característica do Auto-Cloud que fica bastante evidente nesses resultados, diz
respeito ao formato das data clouds. Conforme foi citado na formulação do método, as
data clouds não possuem um formato definido, o que pode ser comprovado nos gráficos
apresentados.Com essa característica, as data clouds não ficam restritas a uma determi-
nada distribuição de probabilidade, como a gaussiana, por exemplo.

Por fim, uma última observação pode ser feita sobre a rotulação das amostras pelo
Auto-Cloud. Ao identificar uma dessas falhas/classes, o Auto-Cloud rotula as amostras
dessa classe com um nome genérico e sequencial, como Classe1, Classe2, Classe3, etc. É
importante destacar que esses rótulos atribuídos às classes são gerados automaticamente
pelo Auto-Cloud, obedecendo uma sequência numérica e a medida que diferentes tipos
de falhas são detectadas. Como o Auto-Cloud trabalha de forma não supervisionada,
esses rótulos não representam de forma fiel o nome do tipo da falha em questão, porém
eles servem para distinguir diferentes tipos de falhas, auxiliando um operador a realizar a
rotulação correta.
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Figura 5.4: Data clouds obtidas em cada um dos streams analisados: (a) stream 1, (b)
stream 2, (c) stream 3 e (d) stream 4.
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Capítulo 6

Conclusões

Nesta Tese, apresentamos uma nova abordagem para realizar o agrupamento e a clas-
sificação de streams de dados de forma não supervisionada. Neste capítulo, apresentare-
mos uma discussão sobre as principais conclusões acerca desse trabalho, destacando suas
principais contribuições, como também algumas de suas limitações. Essa discussão será
feita tomando como base toda a fundamentação teórica apresentada anteriormente, assim
como os resultados obtidos. Além disso, também serão apresentadas algumas propostas
a serem abordadas em trabalhos futuros.

O algoritmo apresentado se chama Auto-Cloud e é capaz de realizar de forma simultâ-
nea o agrupamento e a classificação de dados de forma não supervisionada. O Auto-Cloud
é indicado para aplicações onde os dados estão na forma de um stream de dados. Nesse
tipo de conjunto de dados, as amostras são apresentadas ao algoritmo seguindo um deter-
minado sequenciamento temporal. Assim, a primeira observação a ser feita a respeito do
Auto-Cloud é que a ordem em que as amostras são apresentadas é de fundamental impor-
tância ao algoritmo. Isso ocorre, já que o Auto-Cloud é um algoritmo evolutivo e que leva
em consideração a dependência existente entre amostras subsequentes.

Se considerarmos por exemplo um stream de dados X , composto pela sequência de
amostras X = {x1,x2,x3,x4, . . . ,xN−1,xN} e uma sequência de amostras Y composta pe-
las mesmas amostras de X mas desordenadas (apresentadas em ordem diferente à de X),
obteremos diferentes resultados se aplicarmos o Auto-Cloud a cada uma dessas sequên-
cias. Além disso, os resultados obtidos utilizando a sequência Y podem não ser os mais
apropriados, visto que o Auto-Cloud analisa o comportamento dos dados levando em con-
sideração que eles possuem uma dependência na ordem de apresentação dos dados (não
necessariamente seguindo rótulos temporais). Assim, os dados de determinada classe são
apresentados geralmente em sequência determinada, um após o outro, e não desordenada-
mente. Dessa forma, novas classes devem surgir de forma transitória e não abruptamente.

Com relação ao tempo de processamento, o Auto-Cloud se mostrou bastante eficiente,
visto que conseguiu obter um tempo médio de processamento abaixo de 100ms para cada
amostra utilizando-se um computador pessoal padrão e código em Matlab. Já com relação
ao uso de memória, o Auto-Cloud não necessita armazenar nenhuma amostra passada para
realizar o processamento dos dados atuais mais atuais. Ele armazena somente algumas
poucas informações referentes ao estado atual de cada data cloud: sua média, variância
e quantidade de elementos. Os seus cálculos são feitos totalmente através de equações
recursivas.
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O mecanismo de criação e fusão das data clouds também se mostrou eficiente compu-
tacionalmente. Esse mecanismo faz parte do aprendizado do algoritmo, permitindo que
novas data clouds sejam criadas a medida que novos conceitos surjam nos dados. Ele
permite também que uma data clouds redundante, que foi criada desnecessariamente seja
mesclada com outra similar. Esse processo evita que ocorra uma criação desordenada das
data clouds pelo algoritmo. A criação das data clouds possui ainda uma certa dependên-
cia do valor da sensibilidade do método, m. Quanto maior o valor de m, mais restritiva
será a criação das data clouds, enquanto que quanto menor mais abrangente esse processo
será.

Os resultados obtidos mostraram também que o Auto-Cloud é capaz de lidar com dois
problemas inerentes da análise de streams de dados, o concept evolution e o concept drift.
Com relação ao concept evolution, esse problema é solucionado através do mecanismo de
criação de data clouds. O Auto-Cloud é capaz de criar uma nova data cloud a medida que
ele percebe que um novo conceito surgiu no stream de dados. Já com relação ao concept
drift, o Auto-Cloud também se mostrou capaz de acompanhar mudanças que ocorrem nos
conceitos presentes no stream analisado, atualizando as data clouds de forma a refletir
essas mudanças. Essa atualização pode ocorrer inclusive através da fusão entre duas data
clouds.

O resultados apresentados no agrupamento dos dados, mostraram que o Auto-Cloud
foi capaz de identificar corretamente tanto a quantidade como a localização dos clusters
analisados. Um ponto a ser destacado é que como o Auto-Cloud não utiliza modelos
de representação da distribuição dos dados, ele é capaz de identificar os clusters indepen-
dente do seu formato, não se restringindo a formatos elipsoidais (ofiundos de distribuições
gaussianas) como acontece com alguns métodos de agrupamento existentes.

Já no que diz respeito à classificação dos dados, o Auto-Cloud foi capaz de rotular com
sucesso os conjuntos de dados analisados por ele. A rotulação foi realizada com base na
data cloud com maior grau de pertinência em relação a amostra analisada. Essa análise
de pertinência é possível pois o Auto-Cloud também fornece uma classificação fuzzy a
cada amostra analisada. Assim, ele atribui graus de pertinência que relacionam a amostra
a cada data cloud existente no momento da sua análise.

Assim, de uma maneira geral, o Auto-Cloud se mostrou um algoritmo evolutivo bas-
tante eficiente no que diz respeito ao agrupamento e classificação de streams de dados.
Os resultados obtidos em uma aplicação real, envolvendo a classificação de falhas em
processos industriais foram bastante satisfatórios. O Auto-Cloud foi utilizado de maneira
online e não supervisionada na classificação de diferentes tipos de falhas em uma planta
industrial real, obtendo uma acurácia superior a 90%.

6.1 Trabalhos Futuros
Apesar do Auto-Cloud ter apresentado bons resultados em todos os experimentos apre-

sentados, ele ainda possui algumas características que necessitam ser aprimoradas. A pri-
meira delas diz respeito ao valor da sensibilidade utilizada pelo método. Uma ideia seria
realizar um estudo buscando relacionar o valor de m com alguma medida de dispersão
dos dados, como a medida de curtose por exemplo. A curtose é uma medida que carac-
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teriza o achatamento da curva da função de distribuição dos dados. Dessa forma, através
do cálculo da curtose, poderíamos obter um valor de m adaptativo, que seria atualizado a
cada instante de acordo com as amostras analisadas.

Uma outra questão a ser observada no Auto-Cloud é com relação ao uso da distância
euclidina na sua formulação. Como foi visto anteriormente, em alguns casos a distância
euclidiana pode não ser a melhor medida de similaridade entre as amostras. Um exemplo
seria em uma situação onde tenhamos um sinal de entrada com escalas de medições bas-
tante diferentes para cada dimensão. Nesse caso, a distância de mahalanobis seria mais
adequada, visto que ela utiliza a correlação entre as amostras, sendo assim invariante as
escalas utilizadas. É necessário portanto realizar uma adaptação ao Auto-Cloud, de forma
que ele possa também utilizar alternativamente a distância mahalanobis como medida de
similaridade, da mesma forma que foi proposto para o TEDA.

Por fim, ainda é necessário incorporar ao Auto-Cloud uma característica que permita
realizar a divisão de uma data cloud em duas outras. Essa é uma tarefa mais complicada
do que a fusão entre as data clouds, visto que as informações atualmente armazenadas
não permitem definir as características das duas novas data clouds a serem criadas. É
necessário portanto realizar uma investigação para definir uma metodologia que permita
realizar essa tarefa sem comprometer o desempenho do Auto-Cloud.

6.2 Publicações
O desenvolvimento dessa tese de doutorado originou as seguintes publicações, apre-

sentadas em ordem cronológica:

• Bezerra, Clauber; Costa, Bruno Sielly; Guedes, Luiz Affonso; Angelov, P. RDE
with Forgetting: an Approximate Solution for Large Values of k with an Ap-
plication to Fault Detection Problems. The Third International Symposium on
Statistical Leaning and Data Sciences (SLDS 2015), 2015, Londres, UK.

• Costa, Bruno Sielly Jales; Bezerra, Clauber Gomes; Guedes, Luiz Affonso; Ange-
lov, Plamen Parvanov. Online fault detection based on Typicality and Eccen-
tricity Data Analytics. 2015 International Joint Conference on Neural Networks
(IJCNN), 2015, Killarney.

• Bezerra, Clauber Gomes; Costa, Bruno Sielly Jales; GUEDES, Luiz Affonso; An-
gelov, Plamen Parvanov . A comparative study of autonomous learning outlier
detection methods applied to fault detection. 2015 IEEE International Confe-
rence on Fuzzy Systems (FUZZIEEE), 2015, Istanbul.

• Bezerra, Clauber; Costa, Bruno Sielly; Guedes, Luiz Affonso. Detecção de Falhas
em Processos Industriais Baseada em Estimativa de Densidade Recursiva. XII
Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente (SBAI2015), 2015, Natal.

• Bezerra, Clauber Gomes; Costa, Bruno Sielly Jales; Guedes, Luiz Affonso; An-
gelov, Plamen Parvanov . A new evolving clustering algorithm for online data
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streams. 2016 IEEE Conference on Evolving and Adaptive Intelligent Systems
(EAIS), 2016, Natal.

• Bezerra, Clauber Gomes; Guedes, Luiz Affonso; Angelov, Plamen Parvanov. Un-
supervised classification of data streams based on Typicality and Eccentricity
Data Analytics. 2016 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZI-
EEE), 2016, Vancouver.

• Bezerra, Clauber Gomes; Costa, Bruno Sielly Jales; Guedes, Luiz Affonso; Ange-
lov, Plamen Parvanov. An Evolving Approach to Unsupervised and Real-Time
Fault Detection in Industrial Processes. Expert Systems with Applications, vol.
63, p. 134-144, 2016.

• Germano, A. L. ; Guedes, Luiz Affonso ; Costa, B. S. J.; Bezerra, Clauber. Detec-
ção de Falhas no Processo Tennessee Eastman Utilizando Métricas de Tipici-
dade e Excentricidade. XXI Congresso Brasileiro de Automática, 2016, Vitória.



Referências Bibliográficas

Abdallah, Zahraa S., Mohamed Medhat Gaber, Bala Srinivasan e Shonali Krishnaswamy
(2016), ‘Anynovel: detection of novel concepts in evolving data streams’, Evolving
Systems 7(2), 73–93.

Abe, S., R. Thawonmas e M. Kayama (1999), ‘A fuzzy classifier with ellipsoidal regions
for diagnosis problems’, Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and
Reviews, IEEE Transactions on 29(1), 140–148.

Aggarwal, C.C., Jiawei Han, Jianyong Wang e P.S. Yu (2006), ‘A framework for on-
demand classification of evolving data streams’, Knowledge and Data Engineering,
IEEE Transactions on 18(5), 577–589.

Aggarwal, C.C. e P.S. Yu (2008), Locust: An online analytical processing framework for
high dimensional classification of data streams, em ‘Data Engineering, 2008. ICDE
2008. IEEE 24th International Conference on’, pp. 426–435.

Aggarwal, Charu C. (2003), A framework for diagnosing changes in evolving data stre-
ams, em ‘Proceedings of the 2003 ACM SIGMOD International Conference on Ma-
nagement of Data’, SIGMOD ’03, ACM, New York, NY, USA, pp. 575–586.

Aggarwal, Charu C. (2013), Outlier Analysis, Springer.

Agrawal, Rakesh, Johannes Gehrke, Dimitrios Gunopulos e Prabhakar Raghavan (1998),
‘Automatic subspace clustering of high dimensional data for data mining applicati-
ons’, SIGMOD Rec. 27(2), 94–105.

Al-Khateeb, T.M., M.M. Masud, L. Khan e Bhavani Thuraisingham (2012), Cloud guided
stream classification using class-based ensemble, em ‘Cloud Computing (CLOUD),
2012 IEEE 5th International Conference on’, pp. 694–701.

Al-Mohair, Hani K., Junita Mohamad Saleh e Shahrel Azmin Suandi (2015), ‘Hybrid hu-
man skin detection using neural network and k-means clustering technique’, Applied
Soft Computing 33, 337 – 347.

Albertini, Marcelo Keese e Rodrigo Fernandes de Mello (2007), A self-organizing neural
network for detecting novelties, em ‘Proceedings of the 2007 ACM Symposium on
Applied Computing’, SAC ’07, ACM, New York, NY, USA, pp. 462–466.

Angelov, Plamen (2012), Autonomous Learning Systems: From Data to Knowledge in
Real Time, John Willey and Sons.

79



80 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Angelov, Plamen (2014), Anomaly detection based on eccentricity analysis, em ‘Proc.
IEEE Symposium Series in Computational Intelligence (SSCI 2014)’, Orlando, Flo-
rida, U.S.A.

Angelov, Plamen P. e Ronald R. Yager (2012), ‘A new type of simplified fuzzy rule-based
system’, Int. J. General Systems 41(2), 163–185.

Angelov, Plamen, Rashmi Dutta Baruah e Javier Andreu (2011), Simpl_eclass: simple
potential-free evolving fuzzy rule-based on-line classifiers, em ‘Proceedings of 2011
IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, SMC 2011, An-
chorage, Alaska, USA, 7-9 Oct, 2011’, IEEE, pp. 2249–2254.

Angelov, P.P. e Xiaowei Zhou (2008), ‘Evolving fuzzy-rule-based classifiers from data
streams’, Fuzzy Systems, IEEE Transactions on 16(6), 1462–1475.

Angiulli, Fabrizio e Clara Pizzuti (2002), Fast outlier detection in high dimensional spa-
ces, em ‘Proceedings of the 6th European Conference on Principles of Data Mining
and Knowledge Discovery’, PKDD ’02, Springer-Verlag, London, UK, UK, pp. 15–
26.

Anwar, S. e Lei Chen (2007), ‘An analytical redundancy-based fault detection and isola-
tion algorithm for a road-wheel control subsystem in a steer-by-wire system’, Vehi-
cular Technology, IEEE Transactions on 56(5), 2859–2869.

Anzanello, Michel J., James J. Cochran, Louis A. Cox, Pinar Keskinocak, Jeffrey P. Kha-
roufeh e J. Cole Smith (2010), Feature Extraction and Feature Selection: A Survey
of Methods in Industrial Applications, John Wiley & Sons, Inc.

Arning, Andreas, Rakesh Agrawal e Prabhakar Raghavan (1996), A linear method for
deviation detection in large databases, em ‘Proceedings of the Second International
Conference on Knowledge Discovery and Data Mining’, KDD’96, AAAI Press,
pp. 164–169.

Bartys, M., R. Patton, M. Syfert, S. de las Heras e J. Quevedo (2006), ‘Introduction to the
damadics actuator fdi benchmark study’, Control Engineering Practice 14(6), 577–
596.

Baruah, R.D., P. Angelov e D. Baruah (2014), Dynamically evolving fuzzy classifier for
real-time classification of data streams, em ‘Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), 2014
IEEE International Conference on’, pp. 383–389.

Bay, Stephen D. e Mark Schwabacher (2003), Mining distance-based outliers in near
linear time with randomization and a simple pruning rule, em ‘Proceedings of the
Ninth ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data
Mining’, KDD ’03, ACM, New York, NY, USA, pp. 29–38.

Berkhin, P. (2006), A Survey of Clustering Data Mining Techniques, Springer Berlin Hei-
delberg, Berlin, Heidelberg, pp. 25–71.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 81

Bernieri, A., Betta G. e Liguori C. (1996), ‘On-line fault detection and diagnosis obtained
by implementing neural algorithms on a digital signal processor’, IEEE Transactions
on Instrumentation and Measurement 45, 894–899.

Bezdek, James C (2013), Pattern recognition with fuzzy objective function algorithms,
Springer Science & Business Media.

Bezerra, Clauber Gomes, Bruno Sielly Jales Costa, Luiz Affonso Guedes e Plamen Par-
vanov Angelov (2015a), A comparative study of autonomous learning outlier detec-
tion methods applied to fault detection, em ‘2015 IEEE International Conference on
Fuzzy Systems, FUZZ-IEEE 2015, Istanbul, Turkey, August 2-5, 2015’, pp. 1–7.

Bezerra, Clauber Gomes, Bruno Sielly Jales Costa, Luiz Affonso Guedes e Plamen Par-
vanov Angelov (2015b), RDE with Forgetting: An Approximate Solution for Large
Values of k with an Application to Fault Detection Problems, Springer International
Publishing, Cham, pp. 169–178.
URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-17091-6_12

Bifet, Albert, Geoff Holmes, Bernhard Pfahringer, Richard Kirkby e Ricard Gavaldà
(2009), New Ensemble Methods for Evolving Data Streams, em ‘Proceedings of the
15th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data
Mining’, KDD ’09, ACM, New York, NY, USA, pp. 139–148.

Boser, Bernhard E, Isabelle M Guyon e Vladimir N Vapnik (1992), A training algorithm
for optimal margin classifiers, em ‘Proceedings of the fifth annual workshop on
Computational learning theory’, ACM, pp. 144–152.

Campos, Guilherme Oliveira (2015), Estudo, avaliação e comparação de técnicas de de-
tecção não-supervisionadas de ouliers, Dissertação de mestrado, USP - São Carlos.

Cao, Feng, Martin Estert, Weining Qian e Aoying Zhou (2006), Density-Based Clustering
over an Evolving Data Stream with Noise, pp. 328–339.

Carvalho, André (2012), Inteligência Artificial - Uma Abordagem de Aprendizado de
Máquina, 1a edição, LTC.

Chandola, V., A. Banerjee e V. Kumar (2007), Outlier detection: a survey, Relatório
técnico, University of Minnesota.

Chandrashekar, Girish e Ferat Sahin (2014), ‘A survey on feature selection methods’,
Comput. Electr. Eng. 40(1), 16–28.

Chang, Xiaoguang e John H. Lilly (2004), ‘Evolutionary design of a fuzzy classifier from
data’, Systems, Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics, IEEE Transactions on
34(4), 1894–1906.

Chen, W. e M. Saif (2007), ‘Observer-based strategies for actuator fault detection, isola-
tion and estimation for certain class of uncertain nonlinear systems’, Control Theory
Applications, IET 1(6), 1672–1680.



82 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Clustering datasets - Joensuu (2015), https://cs.joensuu.fi/sipu/datasets/.
Acessado em 27/01/2017.

Costa, B. S. J., C. G. Bezerra, L. A. Guedes e P. P. Angelov (2015), Online fault detec-
tion based on typicality and eccentricity data analytics, em ‘2015 International Joint
Conference on Neural Networks (IJCNN)’, pp. 1–6.

Costa, Bruno Sielly Jales, Plamen Angelov e Luiz Affonso Guedes (2014a), ‘Real-time
fault detection using recursive density estimation’, Journal of Control, Automation
and Electrical Systems 25(4), 428–437.

Costa, Bruno Sielly Jales, Plamen Angelov e Luiz Affonso Guedes (2015), ‘Fully unsu-
pervised fault detection and identification based on recursive density estimation and
self-evolving cloud-based classifier’, Neurocomputing 150(A), 289–303.

Costa, Bruno Sielly Jales, Plamen Parvanov Angelov e Luiz Affonso Guedes (2014b), A
new unsupervised approach to fault detection and identification, em ‘2014 Internati-
onal Joint Conference on Neural Networks, IJCNN 2014, Beijing, China, July 6-11,
2014’, pp. 1557–1564.

Cui, Peiling, Junhong Li e Guizeng Wang (2008), ‘Improved kernel principal component
analysis for fault detection’, Expert Systems with Applications 34(2), 1210 – 1219.

da Silva, Leandro Augusto, Sarajane Marques Peres e Clodis Boscarioli (2016), Introdu-
ção à Mineração de Dados com Aplicações em R, 1a edição, Campus.

DAMADICS (2002), ‘Damadics information web site’, http://diag.mchtr.pw.edu.
pl/damadics/. Acessado: 12 de junho de 2016.

Dasarathy, Belur V (1991), Nearest neighbor (NN) norms: NN pattern classification te-
chniques, IEEE Computer society press.

Dash, Sourabh, Raghunathan Rengaswamy e Venkat Venkatasubramanian (2003),
‘Fuzzy-logic based trend classification for fault diagnosis of chemical processes’,
Computers & Chemical Engineering 27(3), 347 – 362.

Deng, Qingshan e Guoping Mei (2009), Combining self-organizing map and k-means
clustering for detecting fraudulent financial statements, em ‘Granular Computing,
2009, GRC ’09. IEEE International Conference on’, pp. 126–131.

Deng, Zhaohong, Longbing Cao, Yizhang Jiang e Shitong Wang (2015), ‘Minimax pro-
bability tsk fuzzy system classifier: A more transparent and highly interpretable
classification model’, Fuzzy Systems, IEEE Transactions on 23(4), 813–826.

Ding, Steven X. (2008), Model-based Fault Diagnosis Techniques: Design Schemes, Al-
gorithms, and Tools, 1sta edição, Springer Publishing Company, Incorporated.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 83

Domingos, Pedro e Geoff Hulten (2000), Mining high-speed data streams., em
R.Ramakrishnan, S. J.Stolfo, R. J.Bayardo e I.Parsa, eds., ‘KDD’, ACM, pp. 71–
80.

Dongre, P.B. e L.G. Malik (2014), A review on real time data stream classification and
adapting to various concept drift scenarios, em ‘Advance Computing Conference
(IACC), 2014 IEEE International’, pp. 533–537.

Duda, Richard O. e Peter E. Hart (1973), Pattern Classification and Scene Analysis, A
Wiley Interscience Publication, Wiley.

Duviella, E., L. Serir e M. Sayed-Mouchaweh (2013), An evolving classification approach
for fault diagnosis and prognosis of a wind farm, em ‘Control and Fault-Tolerant
Systems (SysTol), 2013 Conference on’, pp. 377–382.

Ester, Martin, Hans-Peter Kriegel, Jörg Sander e Xiaowei Xu (1996), A density-based
algorithm for discovering clusters a density-based algorithm for discovering clusters
in large spatial databases with noise, em ‘Proceedings of the Second International
Conference on Knowledge Discovery and Data Mining’, KDD’96, AAAI Press,
pp. 226–231.

Fisher, R. A. (1936), ‘The use of multiple measurements in taxonomic problems’, Annals
of Eugenics 7(7), 179–188.

Fujimaki, Ryohei, Takehisa Yairi e Kazuo Machida (2005), An approach to spacecraft
anomaly detection problem using kernel feature space, em ‘Proceeding of the ele-
venth ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery in data mi-
ning - KDD 05’, Association for Computing Machinery (ACM).

Furao, Shen e Osamu Hasegawa (2006), ‘An incremental network for on-line unsupervi-
sed classification and topology learning’, Neural Networks 19(1), 90 – 106.

Gan, Guojun, Chaoqun Ma e Jianhong Wu (2007), Data clustering - theory, algorithms,
and applications., SIAM.

Ghoting, Amol, Matthew Eric Otey e Srinivasan Parthasarathy (2004), LOADED: link-
based outlier and anomaly detection in evolving data sets, em ‘Proceedings of the
4th IEEE International Conference on Data Mining (ICDM 2004), 1-4 November
2004, Brighton, UK’, pp. 387–390.

Godase, A. e V. Attar (2012), Classification of data streams with skewed distribution,
em ‘Evolving and Adaptive Intelligent Systems (EAIS), 2012 IEEE Conference on’,
pp. 151–156.

Goil, Sanjay, Harsha Nagesh e Alok Choudhary (1999), Mafia: Efficient and scalable
subspace clustering for very large data sets, Relatório técnico.

Goldschmidt, Ronaldo, Emmanuel Passos e Eduardo Bezerra (2015), Data Mining: Con-
ceitos, Técnicas, Algoritmos, Orientações e Aplicações, 2a edição, Campus.



84 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Gong-De, Guo, Li Nan e Chen Li-Fei (2012), Classification for concept-drifting data
streams with limited amount of labeled data, em ‘Automatic Control and Artificial
Intelligence (ACAI 2012), International Conference on’, pp. 638–644.

Gonzalez, R. C. e R. E. Woods (2011), PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS,
ADDISON WESLEY BRA.

Guha, S., N. Mishra, R. Motwani e L. O’Callaghan (2000), Clustering data streams,
em ‘Proceedings 41st Annual Symposium on Foundations of Computer Science’,
pp. 359–366.

Gupta, Manish, Jing Gao, Charu C. Aggarwal e Jiawei Han (2014), ‘Outlier detection for
temporal data: A survey.’, IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 26(9), 2250–2267.

Halder, Bibhrajit e Nilanjan Sarkar (2007), Robust fault detection and isolation in mobile
robot, em H.-Y.Zhang, ed., ‘Fault Detection, Supervision and Safety of Technical
Processes 2006’, Elsevier Science Ltd, Oxford, pp. 1407 – 1412.

Han, Jiawei, Micheline Kamber e Jian Pei (2011), Data Mining: Concepts and Techni-
ques, 3rda edição, Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA.

Hashemi, S., Ying Yang, Z. Mirzamomen e M. Kangavari (2009), ‘Adapted one-versus-
all decision trees for data stream classification’, Knowledge and Data Engineering,
IEEE Transactions on 21(5), 624–637.

Hawkins, D. M. (1980), Identification of Outliers, Chapman and Hall.

Hayat, Morteza Zi e Mahmoud Reza Hashemi (2010), A dct based approach for detecting
novelty and concept drift in data streams., em T. P.Martin, A. K.Muda, A.Abraham,
H.Prade, A.Laurent, D.Laurent e V.Sans, eds., ‘SoCPaR’, IEEE, pp. 373–378.

Ho, Tin Kam (1995), Random decision forests, em ‘Document Analysis and Recognition,
1995., Proceedings of the Third International Conference on’, Vol. 1, pp. 278–282
vol.1.

Hodge, Victoria e Jim Austin (2004), ‘A survey of outlier detection methodologies’, Artif.
Intell. Rev. 22(2), 85–126.

Hu, Jingzhi e Kai Dong (2015), Detection and repair faults of sensors in sampled control
system, em ‘Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD), 2015 12th Interna-
tional Conference on’, pp. 2343–2347.

Isermann, R. (1997), ‘Supervision, fault-detection and fault-diagnosis methods - an intro-
duction’, Control Engineering Practice 5(5), 639–652.

Isermann, Rolf (2006), Fault-Diagnosis Systems. An Introduction from Fault Detection to
Fault Tolerance, 1a edição, Springer.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 85

Ishibuchi, H., K. Nozaki, N. Yamamoto e H. Tanaka (1995), ‘Selecting fuzzy if-then rules
for classification problems using genetic algorithms’, Trans. Fuz Sys. 3(3), 260–270.

Ishibuchi, H., T. Nakashima e T. Murata (1999), ‘Performance evaluation of fuzzy clas-
sifier systems for multidimensional pattern classification problems’, Systems, Man,
and Cybernetics, Part B: Cybernetics, IEEE Transactions on 29(5), 601–618.

Jain, A. K., M. N. Murty e P. J. Flynn (1999), ‘Data clustering: A review’, ACM Comput.
Surv. 31(3), 264–323.

Jara, J. L. e Rodrigo Acevedo-Crespo (2009), Crisp Classifiers vs. Fuzzy Classifiers: A
Statistical Study, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, pp. 440–447.

Johnson, Theodore, Ivy Kwok e Raymond T. Ng (1998), Fast computation of 2-
dimensional depth contours., em R.Agrawal, P. E.Stolorz e G.Piatetsky-Shapiro,
eds., ‘KDD’, AAAI Press, pp. 224–228.

Junoh, A.K. e M.N. Mansor (2012), Home security system based on fuzzy k-nn classi-
fier, em ‘Instrumentation Measurement, Sensor Network and Automation (IMSNA),
2012 International Symposium on’, Vol. 2, pp. 361–363.

Kangin, Dmitry e Plamen Angelov (2015), Evolving clustering, classification and re-
gression with TEDA, em ‘Proc. IEEE The International Joint Conference on Neural
Networks (IJCNN 2015)’, IEEE.

Kantardzic, Mehmed (2002), Data Mining: Concepts, Models, Methods and Algorithms,
John Wiley & Sons, Inc., New York, NY, USA.

Katipamula, Srinivas e Michael R. Brambley (2005), ‘Review article: Methods for fault
detection, diagnostics, and prognostics for building systems—a review, part i’,
HVAC&R Research 11(1), 3–25.

Kaufman, L. e Peter J. Rousseeuw (1990), Finding Groups in Data: An Introduction to
Cluster Analysis., John Wiley.

King, S.P., D.M. King, K. Astley, L. Tarassenko, P. Hayton e S. Utete (2002), The use of
novelty detection techniques for monitoring high-integrity plant, em ‘Proceedings
of the International Conference on Control Applications’, Institute of Electrical &
Electronics Engineers (IEEE).
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