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Introdução

I O que é Mineração de Dados?

I Descoberta de conhecimento a partir de dados

I Dados contém valor e conhecimento



Mineração de dados

I Para extrair conhecimento, dados precisam ser:
I Armazenados
I Gerenciados
I Analisados - Esta disciplina

Similaridades
Mineração de dados ≈ Big data ≈ Analise Preditiva ≈ Data
science



O que é Mineração de Dados?

I Para um monte de dados,
I Descobrir padrões e modelos que são:

I válidos: valem em dados novos com algum grau de certeza
I úteis: podem ser usam para decisões
I inesperados: não são óbvios
I interpretáveis: pessoas devem ser capazer de interpretar



Tarefas de Mineração de Dados

I Métodos descritivos
I Encontrar padrões interpretáveis que descrevem os dados

I Exemplo: clustering

I Métodos preditivos
I Usar variáveis para predizer valores desconhecidos (ou futuros)

de outras variáveis
I Exemplo: sistemas de recomendação



Significância de Respostas Anaĺıticas

Risco
Com Mineração de dados, um analista pode “descobrir” padrões
sem sentido

Prinćıpio de Bonferroni: ideia

Aplicar técnicas exaustivas em busca de padrões sem avaliar sua
validade estat́ıstica. Ou, “torturar os dados até eles confessarem.”



Significância de Respostas Anaĺıticas

Exemplo: vigilância de terroristas

I Achar pessoas que pelo menos 2 vezes se hospedaram no
mesmo hotel e dia
I são 1000000000 pessoas vigiadas
I durante 1000 dias
I cada pessoa fica em um hotel 1% do peŕıodo
I Hoteis hospedam 100 pessoas (existem 105 hoteis)
I Pessoas tem comportamento aleatório e independente entre si

(não são terroristas)

I Número esperado de pessoas suspeitas?
I 250000 ... vigilância não vai funcionar



Mineração de dados: culturas

I Mineração de dados usa
I Bancos de Dados (BD): data de larga escala, consultas simples
I Aprendizagem de Máquina: poucos dados, modelos complexos
I Teoria de Computação: algoritmos

I Culturas diferentes
I Para alguém de BD, mineração de dados é uma forma extrema

de processamento anaĺıtico – consultas que examinam grandes
quantidades de dados – Resultado é a resposta da consulta

I Para alguém de Aprendizagem de Máquina, mineração de
dados é a inferência de modelos – Resultado são os parâmetros
do modelo



Esta disciplina: GSI079 - Tópicos Especiais em Algoritmos

I Objetivo: “cobrir um tema no assunto algoritmos com mais
profundidade para abordar um assunto novo na área”

I Vamos misturar Big Data, Algoritmos, Arquitetura de
computação, Bancos de Dados, Aprendizagem de Máquina



O que vamos aprender?

I Mineração de diferentes tipos de dados
I Dados com alta dimensionalidade
I Dados em um grafo
I Dados que nunca acabam
I Dados etiquetados

I Veremos como usar diferentes modelo de computação
I Map Reduce
I Algoritmos online para processamento de fluxos de dados
I Algoritmos para uma só máquina e memória principal



O que veremos

I Como resolver problemas reais:
I Sistemas de recomendação
I Análise de cestas de compras
I Detecção de SPAM
I Detecção de documentos duplicados

I Com usar ferramentas
I Álgebra linear: SVD, Sist. Recom., Comunidades
I Otimização: gradiente descendente estocástico
I Programação dinâmica: itemsets frequentes
I Hashing: LSH, Filtros de Bloom


