
PGCA008 – Mineração de 
Dados

Aula 3 Pré-processamento

Prof. Angelo LoulaProf. Angelo Loula
Mestrado em 

Computação Aplicada (UEFS) 

1Conteúdo baseado no livro Data Mining Concepts and Techniques



Mineração de Dados

ConhecimentoMineração 

Avaliação e 
Interpretação

2Dados

Dados
Pré-processados

Padrões

Pré-Proces-
samento

de Dados



Pré-Processamento dos Dados

� Qualidade dos dados

� Limpeza dos dados

� Preparação dos dados� Preparação dos dados

� Integrar dados e atributos

� Reduzir dados

� Transformar dados e atributos
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Qualidade dos Dados

� Que tipos de problemas podemos ter com os 
dados?

� Como detectar estes problemas?Como detectar estes problemas?

� Como tratar estes problemas?
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Qualidade dos Dados

� Medidas de Qualidade
� Acurácia: corretos ou errados
� Completude: não registrado, não disponível
� Consistência: alguns modificados, outros não, � Consistência: alguns modificados, outros não, 

sem referência, padrões diferentes, …
� Temporalidade: atualizados no tempo correto? 
� Credibilidade: quão confiáveis são os dados?
� Interpretabilidade: quão fácil é o entendimento

dos dados?
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Qualidade dos Dados

� Problemas com dados

� Ruído

� Outlier� Outlier

� Duplicações

� Inconsistências

� Valores ausentes

� Limpeza dos Dados (Data Cleaning)!
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Qualidade dos Dados

� Ruído: mudança nos valores originais
� gerado na captura, armazenamento, transmissão, 

processamento, conversão
� ex.: barulho de fundo captado em conjunto com o � ex.: barulho de fundo captado em conjunto com o 

áudio de uma voz, sensibilidade do sensor de luz
na captura de uma imagem fotográfica

� pode ser feita filtragem espectral ou suavização
dos dados
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Qualidade dos Dados

� Outliers: instâncias de dados com 
características consideravelmente diferentes
da maioria das outras instâncias

• Identificar ou
remover outliers
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Qualidade dos Dados

� Valores ausentes
� informação não coletada (ex.: pessoa se recusou

a oferecer)
� atributos não aplicáveis a todos casos (ex.: renda

não é aplicável a crianças)não é aplicável a crianças)

� Lidando com valores ausentes
� Eliminar instâncias de dados
� Corrigir manualmente
� Utilizar um valor de tendância central
� Estimar valores ausentes com base nos demais
� Ignorar valores ausentes na análise
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Qualidade dos Dados

� Base de dados pode possuir instâncias
duplicadas, ou quase duplicadas
� Pode ocorrer na mesclagem de dados de fontes

heterogêneasheterogêneas
� Ex.: mesma pessoa com vários endereços de 

email

� Dados incompletos ou inconsistentes
� Identificar, preencher, estimar, corrigir
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Pré-processamento

� Agregação
� Amostragem
� Redução de dimensionalidade
� Redução de numerosidade
� Discretização e Binarização
� Transformações de atributos
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Pré-processamento

� Agregação
� Combinar dois ou mais atributos (ou instâncias) 

em um único atributo (ou instância)
� Motivação

� Redução de dados
� Reduzir o número de atributos ou instâncias
� ex.: vendas mensais agregadas em vendas anuais

� Mudança de escala
� Cidade agregadas em regiões, estados, países, etc

� Dados mais ‘estáveis’
� Dados agregados podem ter menor variabilidade
� ex.: temperatura do dia vs temperatura do mês 12



Pré-processamento

� Amostragem

� Obter um conjunto de amostra menor que o 
conjunto de dados original

Escolha um subconjunto representativo� Escolha um subconjunto representativo

� Cuidado com o tamanho da amostra

� Pode reduzir tempo de processamento e espaço
de memória

� Poder ser usado para testes iniciais antes de 
execução na base completa
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Pré-processamento

� Amostragem
� Aleatório simples

� Cada instância tem mesma probabilidade

� Sem reposição� Sem reposição
� Instância selecionada não pode mais ser escolhida

� Com reposição
� Instância selecionada poder ser escolhida de novo

� Amostragem estratificada
� Dados são particionados, instâncias são sorteadas de 

cada partição (proporcionalmente)
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Pré-processamento

� Amostragem
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Pré-processamento

� Amostragem
Raw Data Cluster/Stratified Sample
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Pré-processamento

� Maldição da dimensionalidade: aumento do número
de dimensões deixa dados mais esparsos

� Redução de dimensionalidade
� tenta eliminar atributos irrelevantes ou reduzir ruído� tenta eliminar atributos irrelevantes ou reduzir ruído
� reduz tempo e memória para mineração de dados
� facilita visualização

� Técnicas
� Principal Components Analysis
� Singular Vector Decomposition
� Feature subset selection (subconjunto de atributos)

17



� Principal Component Analysis (PCA)
� Ache uma projeção que captura a maior parte da variação dos 

dados

� Dados originais são projetados em um espaço menor, composto
pelos autovetores da matriz de co-variância

Pré-Processamento
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Pré-processamento

� Seleção de subconjunto de atributos
� Podem haver atributos redundantes ou

irrelevantes
� Para n atributos, existem 2n subconjuntos� Para n atributos, existem 2n subconjuntos
� Podemos tentar busca exaustiva pelo melhor

subconjunto
� Pode-se avaliar por teste de significância estatística, 

por ganho de informação, executando a tarefa de 
mineração,…

� Mas busca exaustiva pode ser proibitiva
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Pré-processamento

� Seleção de subconjunto de atributos
� Podem haver atributos redundantes ou

irrelevantes
� Para n atributos, existem 2n subconjuntos� Para n atributos, existem 2n subconjuntos
� Podemos tentar busca exaustiva pelo melhor

subconjunto
� Pode-se avaliar por teste de significância estatística, 

por ganho de informação, executando a tarefa de 
mineração,…

� Mas busca exaustiva pode ser proibitiva
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Pré-processamento

� Seleção de subconjunto de atributos
� Uso de heurísticas

� Tipicamente uso de algoritmo guloso: busca
localmente a melhor soluçãolocalmente a melhor solução

� Passo-a-passo para frente: começa com subconjunto
vazio e adiciona o melhor atributo a cada passo

� Passo-a-passo para trás: começa com todos atributos
e elimina o pior a cada passo

� Combinação de adicionar e eliminar
� Árvore de decisão: atributos mais relevantes para

particionamento são nós da árvore
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Pré-processamento

� Criação de atributos
� Criar novos atributos que capturam a informação

importante nos dados de forma mais eficiente que
os originais
Feature extraction� Feature extraction
� dependente de domínio
� ex.: extração de descritores de imagens

� Mapeamento de dados em outro espaço
� transformada de Fourier

� Feature construction
� combinar dados existentes, dependente de domínio
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Pré-processamento

� Criação de atributos
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Pré-processamento

� Redução de numerosidade
� Reduza volume de dados escolhendo uma

representação de dados alternativa, menor
� Métodos paramétricos (ex. regressão)� Métodos paramétricos (ex. regressão)

� Ajuste os dados a um modelo e guarde os parâmetros
do modelo, descartando os dados

� Métodos não paramétricos
� Não assuma modelos
� histogramas, agrupamento, amostragem,…
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Pré-processamento

� Redução de numerosidade
� Histograma: divida os dados em intervalos e 

guarde somente a média de cada
� Agrupamento: descoberta de grupos com � Agrupamento: descoberta de grupos com 

similaridade interna e dissimilaridade externa
� Guarde os centróides (protótipos) dos grupos
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Pré-processamento

� Discretização
� Transformação de atributos numéricos em

categóricos (ordinais ou nominais)
� Não supervisionado (sem uso da classe): intervalos

iguais, frequências iguais, agrupamentoiguais, frequências iguais, agrupamento
� Supervisionado: maximizar pureza de classe nos

intervalos, ex: minimizar entropia

� Binarização
� Transformação de atributos em um ou mais atributos

binários
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Pré-processamento

� Discretização
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Pré-processamento

� Transformações de atributos
� função que mapeia um conjunto de valores de um 

atributo em um novo conjunto de valores
� funções simples: xk, log(x), ex, |x|� funções simples: xk, log(x), ex, |x|

� ex: bytes transmitidos de 1 a 109, pode aplicar
log(X)

� normalização ou padronização
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� Normalização min-max : para [new_minA, new_maxA]

� Ex.  Renda variando entre $12,000 e $98,000 para [0.0, 1.0].  Assim o 

valor $73,000 é mapeado para 716.00)00.1(
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Pré-processamento
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� Normalização Z-score (μ: média, σ: desvio padrão):

� Ex. seja μ = 54,000, σ = 16,000  então

� Normalização por escalonamento de decimal
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