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Ementa

Introdução a mineração de dados. Tarefas: 

classificação, agrupamento, associação, 

predição, regressão, etc. Técnicas de 

mineração de dados. Preparação e pré-mineração de dados. Preparação e pré-

processamento de dados. Mineração de textos. 

Validação de resultados. Domínios de 

aplicação.

2



Metodologia

Aulas teóricas expositivas, leitura e discussão 

de artigos científicos, exercícios 

computacionais, revisão bibliográfica, projeto 

em mineração de dados.em mineração de dados.

Três avaliações: exercícios computacionais, 

revisão bibliográfica, projeto final.
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Introdução

� “Quase tudo que vemos, 
lemos, ouvimos, escrevemos, 
medimos é coletado e 
disponibilizado em sistemas disponibilizado em sistemas 
de informação 
computacionais.”

� Grandes Desafios da Pesquisa em 
Computação no Brasil, Sociedade 
Brasileira de Computação (SBC)
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Introdução

� “Vários fatores contribuem para o crescimento 
explosivo de dados. O problema tornou-se mais 
visível com a disseminação da Internet, em que 
indivíduos, empresas, governos, instituições não 
governamentais são produtores de conteúdo em governamentais são produtores de conteúdo em 
potencial, transformando o mundo em uma 
enorme base de dados que é atualizada em 
tempo real, por milhares de pessoas, a cada 
segundo.”

� Grandes Desafios da Pesquisa em Computação no Brasil, 
Sociedade Brasileira de Computação (SBC)
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Motivação Econômica

� Muitos dados são coletados e 
armazenados
� dados da web, comércio eletrônico

� comprar em lojas e mercados

� transações bancários e de cartão de crédito� transações bancários e de cartão de crédito

� Computadores se tornaram mais 
baratos e mais poderosos

� Forte pressão competiviva entre 
empresas

� Fornecer serviços melhores e 
personalizados para diferenciar-se
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Motivação Científica

� Mais dados coletados e 
armazenados
� sensoriamento remoto de satélite

� telescópios varrendo o espaço

dados de expressão de genes� dados de expressão de genes

� simulações científicas

� Técnicas tradicionais não são 
apropriadas para dados em 
tamanha quantidade

� Boa parte dos dados sequer são 
analisados
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Mineração de Dados

� Como transformar dados em conhecimento?
Mineração de Dados eMineração de Dados e

Descoberta de ConhecimentoDescoberta de Conhecimento

http://blog.lib.umn.edu/torre107/si/2007/12/comic_strip_data_mining.html

8



Mineração de Dados
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Mineração de Dados

� Uma anedota do supermercado Target:
About a year after [Target] created his pregnancy-

prediction model, a man walked into a Target outside 

Minneapolis and demanded to see the manager. He was 

clutching coupons that had been sent to his daughter, clutching coupons that had been sent to his daughter, 

and he was angry, according to an employee who 

participated in the conversation.

“My daughter got this in the mail!” he said. “She’s still in 

high school, and you’re sending her coupons for baby 

clothes and cribs? Are you trying to encourage her to get 

pregnant?”
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Mineração de Dados

� The manager didn’t have any idea what the man was 

talking about. He looked at the mailer. Sure enough, it 

was addressed to the man’s daughter and contained 

advertisements for maternity clothing, nursery furniture 

and pictures of smiling infants. The manager apologized and pictures of smiling infants. The manager apologized 

and then called a few days later to apologize again.

On the phone, though, the father was somewhat 

abashed. “I had a talk with my daughter,” he said. “It 

turns out there’s been some activities in my house I 

haven’t been completely aware of. She’s due in August. I 

owe you an apology.”
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Descoberta de Conhecimento Descoberta de Conhecimento 

em Base de Dados

(KDD – Knowledge Discovery 

in Database)
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KDD e Mineração de Dados

� “KDD is the nontrivial process of identifying 

valid, novel, potentially useful, and ultimately 

understandable patterns in data“

� “Data mining […] consists of applying data � “Data mining […] consists of applying data 

analysis and discovery algorithms that, under 

acceptable computational efficiency 

limitations,  produce a particular enumeration 

of patterns (or models) over the data.”

From Data Mining to Knowledge Discovery in 

Databases,  AI Magazine, Vol 17, No 3, 1996
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Mineração de Dados

� "Knowledge Discovery in 
Databases“ foi um termo 
cunhado por Gregory 
Piatetsky-Shapiro no 
primeiro workshop sobre primeiro workshop sobre 
o tema (KDD-1989)
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Mineração de Dados

� Data Archaeology

� Information Harvesting

� Information Discovery

� Knowledge Extraction� Knowledge Extraction

� Hoje, Data Mining e Knowledge Discovery são 

usados de forma intercambiável, muitas vezes 

sem distinção.
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Mineração de Dados

From Data Mining to Knowledge Discovery in Databases, AI Magazine, Vol 17, No 3, 1996
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Mineração de Dados

� Intesecção com várias áreas

� Inteligência Artificial

� Aprendizado de Máquina (Machine Learning)

� Reconhecimento de Padrões (Pattern Recognition)� Reconhecimento de Padrões (Pattern Recognition)

� Estatística

� Banco de Dados (Database)
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Mineração de Dados

Machine

Learning
StatisticsPattern

Recognition
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Data MiningApplications

Algorithm High-Performance

Computing

Visualization

Database 

Technology



Mineração de Dados

� Não é

� Fazer uma consulta a um banco de dados pelos 
dados de um cliente

� Buscar documentos baseado na palavra “Brasil”

� Mas é 

� Construir um modelo dos interesses do cliente para 
classificar itens como de seu interesse

� Agrupar documentos com base em suas 
similaridades (praias do Brasil, futebol do Brasil,etc)
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Mineração de Dados

� Tarefas Típicas

� Preditivas

� Usar algumas variáveis para predizer valores 
desconhecidos ou futuros de outras variáveis

Descritivas� Descritivas

� Encontrar padrões que descrevam os dados e sejam 
interpretáveis por humanos 
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Mineração de Dados

� Tarefas Típicas

� Agrupamento

� ex. grupos de clientes com padrões de compra comum

� Classificação / CategorizaçãoClassificação / Categorização

� ex. classificação biométrica de usuário

� Regressão

� ex. predição de demanda de um produto baseado em 
gasto com propaganda

� Regras de Associação / Dependência

� ex. quem compra A compra também B
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Mineração de Dados

� Dados podem vir de várias fontes

� dados de satélite

� compras na internet

� localização pelo celular� localização pelo celular

� postagens em redes sociais

� amigos em rede sociais

� vídeos na internet

� fotos de viagens

� notíciais

� e de onde mais?
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