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Correia Alves dos
Reis
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mento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em
Electrónica, Telecomunicações e Informática, realizada sob a ori-
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Resumo Nos dias que correm, as empresas não se podem dar ao luxo de ven-
derem soluções e produtos sem ter uma proposta de suporte e ma-
nutenção do que estão a propor vender. A garantia de qualidade
de Serviço é uma exigência encarada como algo impĺıcito à venda de
soluções e produtos.

O serviço em estudo é uma das funcionalidades disponibilizadas pelo
sistema Network Qualifier R⃝ (NetQ). O serviço consiste disponibilizar
aos técnicos que fazem instalações e reparações de serviço de voz e
dados, testes de qualidade às linhas de cobre. Uma forma de garantir a
qualidade de um serviço através do suporte e manutenção é a utilização
de soluções de geração e gestão de alarḿıstica.

O que é proposto neste trabalho é demonstrar que é posśıvel melhorar
a detecção de problemas recorrendo a técnicas de prospecção de dados
(data mining), podendo assim integrar essas soluções num sistema de
alarḿıstica.

O objectivo é criar um modelo que tenha capacidade de classificar, de
um modo autónomo, comportamentos anómalos do serviço em análise,
de forma que essas ocorrências possam ser transformadas em alarmes e
recolhidas por gestores de alarmes, podendo assim detectar com ante-
cedência problemas que só iriam ser detectados quando houvesse uma
queixa do cliente.





Abstract Nowadays, companies cannot afford the luxury of selling solutions and
products without having a support and maintenance proposal at the
same time. Quality assurance of all services sold has become so-
mewhat implicit in the sale of solutions and products. The system
Network Qualifier R⃝ (NetQ), our case study, provides this very func-
tionality.

This system provides technicians with the tools to test the quality and
state of the copper lines during installation of voice services and data
services for new clients or even with local repairs. To ensure quality of
service of the network through support and maintenance, one should
make use of the generation and management of alarms.

This thesis will demonstrate that it is possible to improve the detection
of problems with the use of data mining techniques, integrating these
solutions in an alarm management system.

The objective is to create a model that has capacity to classify, auto-
nomously, anomalous behaviors in services, so that these occurrences
can be transformed into alarms and later be collected and processed
by alarm managers, thus being able to detect problems before hand
which would only be detected via customer complaint.
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4.1 Representação gráfica das variáveis X e Y . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.2 Diagrama representativo das etapas de pré-processamento . . . . . . . 36
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Caṕıtulo 1

Introdução

Nos dias de hoje, é uma prática comum associar à venda de um serviço ou ferramenta
a possibilidade de ser disponibilizado um contrato de suporte. Um bom serviço de
suporte não consiste somente em receber e resolver as participações dos problemas
detectados pelo utilizador, mas também em antecipar a detecção de problemas, de
forma a que o utilizador não tenha a percepção da sua existência. O problema que se
coloca muitas vezes é, como é que se detecta um problema de forma que o utilizador
não seja afectado ou que dê conta da sua existência. Dependendo da situação poderá
ser posśıvel detectar com análises simples, como por exemplo, recorrendo a aplicação
de limiares simples, à análise de logs, entre outras. Mas existem situações onde não é
posśıvel aplicar soluções simples.

Neste trabalho propõe-se recorrer a técnicas de prospecção de dados (data mining),
de forma a caracterizar os padrões anormais do funcionamento de um serviço, po-
dendo assim antecipar a detecção de situações anómalas. O serviço em estudo é uma
das funcionalidades disponibilizadas pelo sistema Network Qualifier R⃝ (NetQ) da PT
Inovação, que será aprofundado no caṕıtulo 2. O serviço consiste disponibilizar aos
técnicos que fazem instalações e reparações de serviço de voz e dados, testes de qua-
lidade às linhas de cobre. Pretende-se que este serviço esteja sempre dispońıvel, ou
que quando existem problemas, que sejam minimizados de forma que os técnicos não
tenham percepção dos problemas que afectam o serviço, impossibilitando de despistar
e analisar os problemas que poderão existir nas linhas de cobre. A solução existente
para detectar problemas neste tipo de serviço é muito elementar (baseia-se em limiares
ou na análise de ficheiros de log), não tem uma capacidade de detecção do problema
com uma antecipação desejável.

Os dados utilizados neste trabalho têm origem num serviço de utilização real. Na
maioria das situações em que foram detectados problemas, a origem da sua detecção foi
através do utilizador. Espera-se obter uma solução que permita antecipar a detecção
de situações anómalas, tendo em vista a melhoria da qualidade de serviço e a satisfação
dos utilizadores.

A presente dissertação encontra-se estruturada em cinco caṕıtulos.
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O primeiro e presente caṕıtulo destina-se à contextualização da dissertação.

O segundo caṕıtulo consiste numa revisão da literatura de trabalhos recentes so-
bre sistemas de desempenho e alarmı́stica em telecomunicações, as tecnologias e o
seu enquadramento no Modelo de processos de negócio Enhanced Telecom Operation
Map (eTOM). Este caṕıtulo privilegia o trabalho relacionado directamente com os
sistemas descritos nos caṕıtulos subsequentes. Também faz comparação de várias fer-
ramentas de desempenho e várias ferramentas de alarmı́stica.

O terceiro caṕıtulo apresenta várias técnicas e ferramentas de data mining, e faz
uma comparação entre as várias ferramentas. É feito uma breve descrição das várias
etapas utilizadas para a criação de um modelo de prospecção de dados. É também
feito uma descrição mais pormenorizada da técnica escolhida (árvores de decisão) e da
ferramenta utilizada (Weka).

No quarto caṕıtulo descrevemos a implementação do caso de estudo e a metodologia
de análise seguida até encontrar uma solução capaz de produzir resultados satisfatórios.
A solução final foi instalada em produção de forma a verificar se a sua classificação dos
eventos era correcta.

Por fim encontra-se o quinto e último caṕıtulo onde sumariamos as conclusões obti-
das ao longo desta dissertação e propõem-se posśıveis estratégias para aperfeiçoamento
do trabalho actual e a sua extensão a outros tipos de serviços.
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Caṕıtulo 2

Sistemas de alarmı́stica em
telecomunicações

Nos dias de hoje, não basta apresentar boas soluções e serviços se não houver uma

garantia de qualidade. Associado à venda de um produto ou serviço, são negociados

contratos de manutenção com Service Level Agreement (SLA) bem definidos.

Por norma os SLAs definem os serviços suportados pela empresa, parâmetros de

serviço, ńıveis de serviço e as obrigações do fornecedor e do consumidor quando os

ńıveis de serviço (SLA) não são cumpridos.

Devido a estes compromissos, são atribúıdas aos responsáveis pela manutenção, ta-

refas novas e complexas que necessitam, cada vez mais, de ferramentas de planeamento

e técnicas de gestão que garantam um ganho efectivo na qualidade de serviço. Para

isso, torna-se essencial o estudo e a criação de modelos formais capazes de dar um

tratamento seguro para problemas t́ıpicos do ambiente de manutenção, que reclamam

decisões cujas consequências são muito importantes, os resultados não são triviais e,

não raras vezes, muitos dos parâmetros são desconhecidos.

De forma a auxiliar as empresas na criação dos processos necessários para o desen-

volvimento de soluções e serviços foram criados modelos teóricos que dão resposta a

esta problemática. Um exemplo é o eTOM.

2.1 Sistemas de supervisão de serviços de comu-

nicação da PT Inovação

A PT Inovação, SA é a âncora tecnológica do Grupo Portugal Telecom. É uma

organização que alia a Inovação e o Conhecimento (tecnológico e de mercado) no de-

senvolvimento de novos produtos, na implementação de novos processos e na criação de
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novos mercados, sendo capaz de responder, com competência, à dinâmica do mercado,

criando vantagem competitiva para as empresas do Grupo PT. Aposta fortemente na

aquisição de conhecimento para criar valor e no desenvolvimento de competências para

competir no mercado, maximizando os benef́ıcios da tecnologia para as Empresas do

Grupo PT.

Uma das ferramentas desenvolvidas na PT Inovação é o Network Qualifier R⃝ (NetQ)

[11], que é um sistema centralizado para a supervisão da rede fixa (todos os serviços

que utilizam o par de cobre como transporte, por exemplo: telefone, Asymmetric Di-

gital Subscriber Line (ADSL), entre outras), automatizando as acções de ensaio e di-

agnóstico. Este sistema, representado na figura 2.1 efectua a recolha e processamento

dos principais parâmetros eléctricos da rede, medidas de banda larga e de parâmetros

ADSL. Para além disto este sistema regista os resultados por linha de rede, acom-

panhados de informação de cadastro, quando existe, à data da sua realização. Este

sistema disponibiliza testes de medidas eléctricas Banda Estreita (BE), testes de Banda

Larga (BL), testes funcionais de Rede Digital com Integração de Serviço (RDIS), testes

rotinados automáticos (diários, recolhas ADSL, pré-Qualificação x Digital Subscriber

Line (xDSL) e diagnóstico do serviço Internet Protocol television (IPTV) como se pode

verificar no esquema a seguir.

Figura 2.1: Arquitectura do Network Qualifier R⃝ (NetQ)[11]

Devido à sua finalidade e caracteŕısticas, este sistema tem um grau de importância

muito elevado para quem o utiliza como ferramenta de trabalho no dia à dia. Por vezes

pode-se tornar muito penoso para os utilizadores da aplicação quando se verificam

problemas que afectam o funcionamento do sistema (quebras de serviço da aplicação).
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Devido ao grau de exigência que é imposto, os serviços tem um contrato de suporte com

regras muito bem estabelecidas de forma a que os tempos de resposta para resolução de

eventuais problemas sejam muito baixos. Um exemplo de utilizadores desta ferramenta

são os técnicos que fazem reparações ou instalações de serviços de voz ou dados na casa

de um utilizador final. Para estes técnicos, que têm tempos a cumprir, é muito penoso

quando precisam de utilizar as ferramentas necessárias para executarem o seu trabalho,

não o conseguirem por estas se encontrarem fora de serviço, o que na pior das hipóteses

poderá impossibilitar a conclusão do seu trabalho. Este tipo de situações têm custos

elevados para a empresa que presta os serviços. Nestas situações se não se conseguir

antecipar o problema antes do utilizador da ferramenta, será o próprio utilizador que

os detecta, que irá reportar o problema. Estes tipos de problemas, que são conhecidos

por incidentes, têm tempos de resolução que dependem do ńıvel de impacto.

Em sistemas em que a sua arquitectura funcional é simples por vezes basta realizar

análises simples (por exemplo: controlar um sistema de ficheiros utilizando limiares de

ocupação). Para sistemas em que a arquitectura funcional é mais complexa por vezes

não bastam análises simples sendo assim necessário recorrer a análises que envolvem a

utilização de algoritmos mais complexos e de ferramentas de análise e tratamento de da-

dos. O exemplo de uma arquitectura funcional mais complexa é o Network Qualifier R⃝

(NetQ), onde não se consegue detectar determinados sintomas de mau funcionamento

do sistema com simples análises baseadas em limiares (por exemplo, o insucesso de

obtenção dos resultados de pedidos feitos pelos técnicos das medidas eléctricas a um

par de cobre que faz o transporte de um serviço de voz ou de dados).

De forma a melhorar os ńıveis de suporte, procura-se que os problemas não se-

jam reportados pelo utilizador, mas sim detectados e resolvidos antes da sua detecção

pelo utilizador. Muitas dessas soluções passam por utilizar ferramentas externas, por

exemplo OSSAgent (aplicação criada na PT Inovação e utilizada para estes fins), que

detectem automaticamente comportamentos anómalos ao seu funcionamento.

2.2 Modelo de processos de negócio (eTOM )

O ”Business Process Framework” também conhecido por eTOM serve como re-

ferência para categorizar todas as actividades de negócio, podendo ser aplicado em

empresas que desenvolvem produtos e serviços [14].

Esta ferramenta de trabalho é utilizada pelas empresas com o objectivo de nor-

malizar e categorizar as várias actividades do negócio, ajudando assim a definir as

várias etapas no desenvolvimento, na integração e no suporte de sistemas de operação
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Operation Suport System (OSS). A figura2.2 representa um diagrama eTOM.

Figura 2.2: Diagrama eTOM [14]

O trabalho em estudo está enquadrado verticalmente na categoria assurance e hori-

zontalmente na categoria resource management and operations cruzando-se na catego-

ria resource performance management, sendo que o seu resultado pode originar eventos

que se categorizam como resource trouble management.

Assurance : Esta categoria é responsável pela execução pro-activa e reactiva das

actividades de manutenção, de forma a assegurar que o serviço prestado ao utilizador

esteja dispońıvel de uma forma cont́ınua e que os SLAs e a qualidade de Serviço (Quality

of Service (QoS)) sejam garantidos.

Assurance efectua verificações cont́ınuas dos estados dos recursos e promove moni-

torias para de uma forma pro-activa detectar posśıveis falhas. Recolhe e analisa dados

de desempenho para identificar e resolver potenciais problemas, de forma a não ter

impacto para o utilizador. Este processo gere os SLAs e garante ao utilizador a quali-

dade de serviço. É através do assurance que são recebidas participações de problemas

reportados pelos utilizadores, que é informado o estado dos problemas e é assegurada

a reposição de serviço e a resolução dos problemas.

Resource Management & Operation (RM&O): Esta categoria é responsável

por manter o conhecimento dos recursos (aplicações, computação e infra-estruturas de

redes) e é responsável por gerir todos os recursos (redes, sistemas de informação e

tecnologia, servidores, routers, entre outras) utilizados para entregar e apoiar serviços

requisitados ou propostos pelo utilizador. Inclui também todas as funcionalidades
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responsáveis pela gestão directa de todos os recursos (elementos de rede, computadores,

servidores, etc...) utilizados pela empresa. O objectivo deste processo é assegurar que

a infra-estrutura não tenha problemas, seja acesśıvel pelos serviços e utilizadores, que

seja mantida e senśıvel às necessidades, directamente ou indirectamente, dos serviços

e utilizadores. Esta categoria tem também a função básica de juntar informação sobre

os recursos (de elementos de rede ou elementos de gestão de sistemas) e integrar,

correlacionar, e em muitos casos, resumir os dados de forma a fornecer informação

relevante ao serviço de gestão de sistemas ou ter meios de acção apropriados [14].

Resource performance management : Este processo compreende o rastreio, a

monitoria, a análise, o controlo e a produção de relatórios relativamente ao desempenho

de recursos. Se a análise dos dados indicam a degradação de desempenho de recursos ou

a potencial afectação da qualidade dos serviços que suportam, serão invocados, respec-

tivamente, os processos de resource trouble management e service quality management,

de forma a serem decididas e adoptadas as acções de resolução mais adequadas [14].

O processo de resource trouble management inclui os seguintes elementos processu-

ais: [15]

• Monitor resource performance: Monitoriza permanentemente a informação

de desempenho recebida, efectuando detecção inicial de falhas no desempenho

dos recursos.

• Analyse resource performance: Analisa e avalia o desempenho de recur-

sos espećıficos. Efectua tratamento estat́ıstico da informação de desempenho:

agregação dos dados, correlação, determinação de tendências. Por comparação

com limiares ou com padrões de desempenho previamente estabelecidos, identifica

inconformidades, gerando alarmes de desempenho.

• Control resource performance: Aplica acções de controlo (reconfiguração,

por exemplo) de modo a optimizar o desempenho de recursos.

• Report resource performance: Controla o estado das ocorrências de de-

gradação de desempenho, notificando eventuais alterações e providenciando re-

latórios de gestão.

• Create resource performance degradation report : Efectua a abertura de

um relatório de ocorrência de degradação de desempenho do serviço com base

nos resultados da análise de desempenho dos recursos.
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• Track & manage resource performance resolution : Assegura as activi-

dades de teste, reparação e recuperação dos recursos no contexto da resolução de

ocorrências seu desempenho.

Na figura 2.3 está representado um exemplo que descreve o enquadramento do caso

que será colocado em estudo (a componente performance data analysis), sendo que

esta componente pode estar inclúıda numa ferramenta de performance management.

No performance data analysis os dados de treino são sujeitos a uma classificação ma-

nual. Esta classificação tem como objectivo de preparar os dados para a utilização de

ferramentas de análise de dados baseados na estat́ıstica e em técnicas de prospecção

de dados, tendo em vista a identificação de padrões de funcionamento do serviço em

estudo. A identificação destes padrões de funcionamento permitirão o estabelecimento

de regras para a implementação de um classificador automático capaz de detectar si-

tuações que potencialmente possam degenerar em incidentes.

De forma a utilizar os dados classificados pelo classificador automático numa ferra-

menta de fault management, os registos têm que ser descriminados de forma a enviar

somente os registos que transmitam anomalias no desempenho de serviço.

Figura 2.3: Aplicação da componente performance data analysis
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2.3 Alarmı́stica

2.3.1 Teoria e arquitectura

A detecção antecipada de falhas, antes de o utilizador sentir efeitos significativos, é

uma exigência desejável em sistemas de comunicação. A degradação do serviço pode ser

detectada pela monitorização de taxas de erro. Os mecanismos de limiar em contadores

e em estimativas são um método de detectar tais tendências e de fornecer um aviso aos

gestores quando a taxa se torna elevada.

A forma como as falhas de recursos e comunicações devem ser reportadas e o ńıvel

a que a falha degrada a qualidade do serviço, que originalmente foi pedido (ou previa-

mente acordado) pelo utilizador do serviço, são critérios a ter em conta. As falhas no

funcionamento de serviço irão variar na severidade desde aviso, onde não há nenhum

impacto na qualidade de serviço oferecida ao utilizador, até cŕıtico, onde já não é

posśıvel proporcionar o serviço pedido (ou previamente acordado) pelo utilizador. O

ńıvel de severidade pode ser descrito genericamente e os critérios espećıficos baseados

no ńıvel de degradação que a falha causa ao serviço: cŕıtico, maior, menor ou

aviso.

Os alarmes são tipos de notificações espećıficas no que diz respeito às detecções de

falhas ou circunstâncias anómalas. A gestão de definição de objectos é incentivada a

incluir informações de alarmes que ajudarão na compreensão da causa da situação po-

tencialmente anómala, e outra informação relacionada com os efeitos secundários. Um

exemplo de informações de diagnóstico são os valores actuais e antigos da configuração

do estado da gestão do objecto que já ocorreu.

É no contexto do suporte e manutenção que surge a necessidade de recorrer a

soluções de geração e gestão de alarmı́stica. Uma das formas de aumentar a qualidade

no serviço prestado quanto ao suporte e manutenção, é apostar em ferramentas capazes

de uma forma autónoma, alertar, um responsável pelo suporte e manutenção de uma

solução ou serviço, em situações em que a solução ou o serviço não estão a funcionar

devidamente, podendo assim haver uma intervenção rápida e de preferência antes que

o utilizador detecte a anomalia [7].

Este tipo de ferramentas permitem efectuar a monitoria em tempo real de infra-

estruturas e serviços de forma a antecipar a detecção de falhas, podendo estas ser

classificadas com vários ńıveis de severidade, dando assim indicação ao responsável pelo

suporte e manutenção da gravidade da ocorrência. Outra vantagem na utilização deste

tipo de ferramentas é a sua capacidade de centralizar a alarmı́stica de várias soluções
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e serviços. Permitem ainda a geração de relatórios, que permitem ao responsável pelo

suporte e manutenção avaliar através do histórico, o número de ocorrências de um

determinado alarme ou analisar outro tipo de informação relacionada com os alarmes

recolhidos.

Na figura 2.4, está representada uma posśıvel arquitectura a implementar como

solução para um sistema de geração e gestão de alarmes.

Figura 2.4: Arquitectura de um sistema de geração e gestão de Alarmes

O esquema permite identificar de uma forma clara duas entidades distintas, que são

a entidade responsável pela geração do alarme e a entidade responsável pela gestão de

alarmes.

A entidade responsável pela geração de alarmes é o agente. É nesta entidade onde

reside toda a ”inteligência”de um sistema de alarmı́stica.

O agente é o responsável pela recolha, conversão, tratamento, análise dos dados e

formatação dos alarmes, relativos às soluções ou serviço que se pretende monitorar.

A recolha de dados pode ter diferentes origens, desde dados relativos a sistemas

operativos (ocupação de sistemas de ficheiros, ocupação de memória), logs de um sis-

tema, bases de dados, entre outras. Esses dados podem ser recolhidos de várias formas,

por exemplo, via ficheiro, Simple Network Management Protocol (SNMP), serviços web

(GET), entre outras.

Por norma a recolha de dados é efectuada sempre de uma forma periódica, sendo

essa periodicidade definida conforme as necessidades impĺıcitas à monitoria em causa.
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Por sua vez, a conversão de dados é executada nos casos onde existe a necessidade de

gerar mais informação para tratamento com base nos dados recolhidos da solução ou

serviço a ser monitorado. Um exemplo pode ser o cálculo de uma média de tempos

relativos a uma recolha de dados que a solução ou serviço executa.

O tratamento dos dados é usado em situações em que os dados recolhidos se encon-

tram num formato que não permite uma análise tão precisa ou cuidada. Por exemplo,

é necessário fazer a normalização de informação recolhida, de forma a assegurar que a

informação analisada obedece a um único padrão, facilitando as posśıveis relações ou

parametrizações que se queira realizar nos passos seguintes.

A análise dos dados é a fase em que o agente, com o aux́ılio de classificadores,

classifica um evento, permitindo através de regras criadas pelo utilizador distinguir

situações que podem dar origem a alarmes ou avisos, pronto a ser enviado para o

sistema de gestão de alarmes.

A formatação dos alarmes, consiste em preparar o alarme num formato que seja

leǵıvel para o gestor de alarmes. Para isso existem normas. A norma proposta pela

International Telecommunication Union (ITU) é a X.733, onde é apresentado um con-

junto de regras e funções para o efeito. Este assunto será desenvolvido mais a frente.

Após o alarme criado, a continuidade do ciclo passa a ser da responsabilidade do

gestor de alarmes. O gestor de alarmes irá efectuar a recolha de alarmes através de

colectores (SNMP, Common Object Request Broker Architecture (CORBA), Interface

protocol (Q3), análise de ficheiro, entre outras.)

Os dados recolhidos serão processados, de acordo com um processo global de gestão

do ciclo de vida do alarme. Esse ciclo de vida normalmente passa pelas fases de criação

(ińıcio do alarme), fecho (fim da existência do alarme) e arquivo (o alarme é dado

como arquivado). O fecho pode ser definido de várias formas, ou por envio de uma

notificação de fim de alarme ao sistema de alarmı́stica ou por definição de um intervalo

de tempo durante o qual o sistema de alarmı́stica não recebe novas ocorrências do

mesmo alarme. O arquivo de um alarme tem como objectivo fechar definitivamente

o ciclo de vida de um alarme. Se um alarme foi dado como fechado este poderá ser

re-aberto, caso o sistema de alarmı́stica receba um evento do mesmo alarme sem que

este ainda se encontre arquivado, sendo o intervalo de tempo, o parâmetro que define

o arquivo do alarme. Um alarme poderá ter vários ńıveis de urgência de actuação que

podem ser definidos pelo responsável que envia o alarme para o sistema de alarmı́stica

(agente), ou pode ser classificado pelo próprio sistema de alarmı́stica, baseando-se no

número de ocorrências desse mesmo alarme. Em alguns gestores de alarmes é posśıvel

fazer alguma correlação básica de eventos repetidos, como por exemplo, o número de
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ocorrências do mesmo registo de alarme, reduzindo assim o número de alarmes viśıveis

ao operador.

No gestor de alarmes é posśıvel realizar variadas acções de operação de alarmes.

A operação de alarmes consiste em executar comandos sobre os alarmes, tais como

o seu reconhecimento (processo manual efectuado pelo utilizador com o objectivo de

identificar se o problema em causa já é conhecido), o fim manual de um alarme (processo

manual efectuado pelo utilizador com o objectivo de fechar um alarme; este processo só

faz sentido quando não é posśıvel aplicar nenhum método utilizado no processo de fim

automático), a adição de comentários (processo manual efectuado pelo utilizador que

tem como objectivo adicionar informação útil sobre o alarme), a aplicação de filtros

sobre os alarmes utilizando condições lógicas para facilitar a consulta de alarmes, ou a

notificação do alarme ao gestor utilizando diferentes tipos tecnologias, exemplo Short

Message Service (SMS), email, entre outras.

Para além das funções principais já abordadas o gestor de alarmes por norma dis-

ponibiliza opções de relatórios.

2.3.2 Normas para interacção com gestores de alarmı́stica

Para a interacção com os gestores de alarmı́stica existem um conjunto de regras

implementadas pelo ITU (International Telecommunication Union). Este ponto é

muito importante, pois permite que no desenvolvimento de ferramentas de análise

de sistemas seja posśıvel gerar alarmes que possam ser recolhidos por um gestor de

alarmes, sem que a ferramenta de análise tenha que ser desenvolvida especificamente

para uma determinada ferramenta de gestão de alarmes.

A norma ISO X.733 (funções para relatório de alarmes) [2] define as funções para um

sistema de gestão. Esta norma pode ser aplicada em ambientes de gestão centralizados

ou descentralizados com o objectivo de interagir com sistemas de gestão, conforme

definido pelo CCITT Rec. X.700 ISO/IEC 7498-4. Esta norma define funções que

consistem em definições genéricas, serviços e unidades funcionais. Estas funções estão

posicionadas na camada de aplicação do modelo de referência OSI (CCITT Rec. X.200

ISO 7498) e é definida de acordo com o modelo fornecido pela ISO / IEC 9545. O

objectivo dos sistemas de gestão é descrito pelo CCITT Rec. X.701 ISO / IEC 10040.

As notificações de alarme definidas por estas funções fornecem a informação suficiente

ao gestor de como agir face às condições operacionais de um sistema e à sua qualidade

de serviço.

A norma estabelece os requisitos para a função de elaboração de relatórios de alar-
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mes e o modelo que relaciona o serviço e as definições genéricas fornecidas por esta

função, requeridos pelo utilizador. Define o serviço prestado pela função, os tipos de

notificações genéricas e os parâmetros documentados em conformidade com o CCITT

Rec. X.722 ISO / IEC 10165-4, a relação entre este serviço e notificações Structure

of Management Information (SMI) e as relações com outras funções de sistemas de

gestão. Especifica o protocolo que é necessário realizar para prestar o serviço, a sintaxe

abstracta necessária para identificar e negociar a unidade funcional do protocolo, os re-

quisitos de conformidade com outras normas que fazem uso destas definições genéricas

e os requisitos de conformidade.

A norma não se responsabiliza pela definição da natureza de qualquer aplicação,

destina-se apenas a fornecer a função informativa do alarme, da origem das interacções

que resultem do uso da função informativa do alarme e pelos objectos geridos. Não

especifica a forma pela qual a gestão é realizada pelo utilizador na função informativa do

alarme e os serviços necessários para o estabelecimento, normal e anormal do despoletar

de uma associação de gestão. Não impede a definição dos tipos de uma nova notificação.

2.3.3 Ferramentas de gestão de desempenho e gestão de even-

tos

Neste ponto serão apresentadas algumas ferramentas de gestão de eventos e gestão

de desempenho dispońıveis no mercado. As ferramentas de gestão de eventos estão

mais focadas na gestão e classificação de eventos ao passo que as ferramentas de gestão

de desempenho estão mais focadas na apresentação de resultados de performance e

qualidade, recorrendo aos dados fornecidos a vários métodos de análise estat́ıstica.

Ferramentas de gestão de desempenho

Altaia : A plataforma Altaia é uma solução PT Inovação para gestão de desempenho

(QoS ) de redes de serviços e telecomunicações. Esta tem como principal objectivo

disponibilizar a informação necessaria sobre o desempenho da rede e dos serviços,

aos gestores de operação, marketing e de planeamento. Desta forma permite

tomar decisões de negócio baseados em dados obtidos em tempo real ou em dados

históricos [10].

HP Performance Manager : Este produto desenvolvido pelaHP é uma ferramenta

criada utilizando a tecnologia Web que tem como principal objectivo analisar

tendências de desempenho de aplicações sistemas e serviços. Permite visualizar
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os dados recolhidos pelos agentes em tempo real, de forma a monitorar redes e

serviços de uma forma rápida e eficiente [6].

Netrac Performance Manager : É a solução apresentada pela TTI Telecom para

gestão de desempenho de redes de serviços e telecomunicações. É um sistema

que recolhe dados de desempenho de redes de diferentes fornecedores com tecno-

logias diferentes, controlos (probes) de serviço e de fontes externas. Estes dados

são processados e apresentados de forma a fornecer informações de qualidade de

serviço [13].

Numa ferramenta de gestão de desempenho espera-se que no mı́nimo, tenha as funci-

onalidades de gestão de métricas de serviço, geração de alarmes baseados em limiares,

monitoria e processamento de alarmes de desempenho, colecta de dados e representação

de relatórios e gráficos dos dados.

Na tabela 2.1 encontra-se uma comparação efectuada entre as três ferramentas

mencionadas anteriormente. Desta tabela pode-se concluir que todas estas ferramen-

tas disponibilizam as funcionalidades essenciais para uma ferramenta de Performance

Management. As pequenas diferenças apresentadas em algumas funcionalidades, pode

ditar a sua preferência por parte do utilizador.

Funcionalidades Altaia HP Performance Manager Netrac

Análise de contadores X - X

Gestão de métricas de rede de serviço (KPIs

KQIs)

X X X

Geração de alarmes de limiares X X X

Monitoria e processamento de alarmes de

desempenho

X X X

Gestão de SLAs X - -

Relatórios e representação gráfica das medi-

das

X X X

Fácil integração de de novos serviços para

análise

- - X

Colecta diferentes formatos de dados X X X

Envio de Alarmes para diferentes entidades - X -

Capacidade de gerar acções locais accionado

por alarmes

- X -

Tabela 2.1: Funcionalidades das ferramentas de gestão de desempenho

Ferramentas de gestão de eventos

Um gestor de eventos tem como objectivo detectar alterações anómalas ao nor-

mal funcionamento de serviços de telecomunicações e possibilitam acções, tais como, a
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manutenção e análise de logs de erro, a possibilidade de decisão de acções sobre noti-

ficações de detecção de erro, detecção e identificação de falhas, realização de sequências

de testes de diagnóstico, corrigir falhas, relatar condições de erro e localização de falhas

através da análise e manipulação de informações de uma base de dados.

Alarm Manager : É uma solução de gestão de falhas que permite implementar

processos de supervisão de redes e serviços. Permite efectuar monitorias em

tempo real de infra-estruturas e serviços de telecomunicações, como por exemplo

Voice over Internet Protocol (VOIP), virtual private network (VPN),ADSL, entre

outros [9].

HP Operation Manager : Este produto desenvolvido pela HP tem como princi-

pais objectivos a gestão de eventos de infra-estruturas, sistemas operativos e

aplicações, a monitoria pro-activa e a implementação de automatismos de alertas

[5].

Netrac Fault Management : Netrac Fault Management é a solução apresentada

pela TTI Telecom com o objectivo de fornecer ao cliente uma solução de gestão

de falhas em tempo real, recorrendo a uma monitoria centralizada de redes com-

plexas, diferentes serviços [12].

A uma ferramenta de gestão de eventos espera-se que no mı́nimo tenhas as funcionalida-

des de colecta de eventos, filtros de visualização de alarmes, correlação de alarmı́stica,

produção de relatórios baseados no histórico de alarmes e a representação da severidade

do alarme.

Na tabela 2.2 encontra-se uma comparação efectuada entre as três ferramentas

mencionadas anteriormente. Tal como se verificou nas ferramentas de gestão de de-

sempenho, também se pode concluir que todas estas ferramentas de gestão de eventos,

disponibilizam as funcionalidades essenciais. São também as pequenas diferenças apre-

sentadas em algumas funcionalidades que podem ditar as sua preferência por parte do

utilizador.
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Funcionalidades Alarme Manager HP Operation Manager Netrac FM

Colecta de eventos X X X

Suporte de mediação de diferentes formatos X X X

Filtros de vizualização de alarmes X X X

Correlação de alarmı́stica baseada em regras X X X

Correlação de alarmı́stica baseada em regras

probabĺısticas

- X X

Produção de relatórios baseada no histórico

de alarmes

X X X

Geração manual e automática de trouble tic-

kets

X X -

Representação da severidade do alarme X X X

Envio de alertas por mail ou sms X X -

Representação gráfica da rede - X X

Tabela 2.2: Funcionalidades das ferramentas de gestão de eventos

2.4 Śıntese

Neste caṕıtulo foi feito o enquadramento do problema no contexto da alarmı́stica

e no modelo de processos de negócio (eTOM ). Apresentou-se e compararam-se ferra-

mentas de análise de desempenho e as ferramentas de alarmı́stica relacionadas com os

sistemas onde se pretende detectar os eventos anómalos. Foi apresentada uma norma

que permite normalizar os dados que se pretendem enviar para as ferramentas de

alarmı́stica.

Foram focadas as limitações das soluções actuais que levam a procurar uma solução

diferente para análise de situações em que é dif́ıcil classificar e detectar situações

anómalas. As dificuldades na análise de um serviços podem estar relacionadas com

diferentes comportamentos de carga ao longo do tempo, como por exemplo, diferenças

de comportamento durante o dia e a noite, ao longo dos dias da semana, entre outras.

Uma forma de identificar este tipo de padrões, de forma a poder estabelecer regras

que ajudam a detectar situações anómalas, é a utilização de técnicas de prospecção de

dados.

16



Caṕıtulo 3

Prospecção de dados

O ser humano ao longo dos tempos foi aprendendo a observar padrões através da

formulação de hipóteses e testando-as de forma a encontrar regras. Com o aparecimento

do computador o volume de dados aumentou significativamente tornando-se muito

moroso a identificação de padrões pelos métodos utilizados até então. A solução é

recorrer ao próprio computador para detectar relações que sejam novas e úteis. A

prospecção de dados (data mining) surge com a finalidade de disponibilizar métodos

mais rápidos e eficientes para a descoberta de padrões e pode ser aplicada em diferentes

áreas, tanto em análises cient́ıficas como no universo empresarial.

A prospecção de dados é formada por um conjunto de ferramentas e técnicas que

através do uso de algoritmos de aprendizagem ou classificação de dados, são capazes

de explorar um conjunto de informação, extraindo ou ajudando a evidenciar padrões

e auxiliando a descoberta de conhecimento. Esse conhecimento pode ser apresentado

por essas ferramentas de diversas formas: agrupamentos, hipóteses, regras, árvores de

decisão, grafos, dendrogramas, entre outros.

3.1 Etapas

A Figura 3.1 representa um diagrama circular do processo para a criação de um mo-

delo de prospecção de dados onde cada etapa não é necessariamente ”a ĺıder directa”da

etapa seguinte. Criar um modelo de prospecção de dados é um processo dinâmico e

interactivo [1]. Depois do tratamentos dos dados é posśıvel concluir que os dados são

insuficientes para criar um modelo de prospecção de dados apropriado para o objectivo

desejável e desta forma será necessário adicionar mais informação à já existente. Como

alternativa poderão ser criados vários modelos e concluir que esses modelos não são a
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resposta para o problema definido e necessariamente terá que se ”redefinir”o problema.

Depois de instalado o modelo, existe a necessidade de o actualizar, visto que vão sendo

disponibilizados novos dados. Cada etapa do processo deverá ser repetida várias vezes

de modo a obter um bom modelo. Este foi um factor que levou à escolha de um modelo

circular.

Figura 3.1: Processo de criação de um modelo de prospecção de dados [1]

Definição do problema

A primeira etapa do processo de prospecção de dados tem como objectivo definir

de uma forma clara o problema e considerar as várias possibilidades de resposta ao

problema.

Esta etapa inclui requisitos de análise de negócio, define a profundidade do pro-

blema, define as métricas pelas quais o modelo será avaliado e define os objectivos

espećıficos para o projecto de prospecção de dados. Estas tarefas são traduzidas nas

seguintes questões:

• O que procuro? Que tipos de relacionamentos estou à procura?

• Será que o problema que estou a tentar resolver reflecte poĺıticas ou processos de

negócio?

• Quero fazer predição através do modelo de predição de dados ou só estou à

procura de padrões e associações interessantes?

• Que atributo do conjunto de dados eu quero tentar prever?
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• Como é que as colunas estão relacionadas? Se houver várias tabelas, como é que

elas se relacionam?

• Como é que os dados se distribuem? Os dados são sazonais? Será que os dados

representam com precisão os processos do negócio?

Para responder às questões anteriores, será necessário realizar um estudo aos dados

disponibilizados, de forma a investigar que esses dados correspondem às necessidades do

negócio. Se os dados não corresponderem a essas necessidades, será necessário redefinir

o projecto [1].

Preparação dos dados

A segunda etapa do processo de prospecção de dados, é consolidar e preparar os

dados que foram identificados na etapa de definição do problema.

Inicialmente os dados a utilizar na prospecção de dados devem ser alvo de uma

limpeza. A sua razão deve-se à possibilidade de existir em dados em diferentes fontes,

estarem representados em formatos diferentes, estarem duplicados, ou conter incon-

sistências tais como entradas incorrectas ou ausentes.

Após a limpeza dos dados devem-se fazer a integração dos dados, que consiste em

recolher todo tipo de dados independentemente da origem. Os dados utilizados para a

prospecção de dados não têm necessariamente que estar armazenados em online analy-

tical processing (Outline Analytical Processing (OLAP)) cube, ou em base de dados.

Para a prospecção de dados podem ser utilizadas fontes de dados como folhas de Excel,

ficheiros de texto, entre outras.

Após a integração dos dados podem-se aplicar processos que transformam os da-

dos permitindo encontrar novas caracteŕısticas e propriedades nos dados que poderão

ajudar a consolidar a definição do problema.

Por fim é importante identificar que dados podem ser úteis para o estudo do pro-

blema em causa. Para isso devem-se identificar correlações que possam não ser evi-

dentes, identificar as fontes onde os dados são mais precisos e determinar quais são

os parâmetros mais apropriados para análise. Dados incompletos, dados errados e as

entradas de dados que aparentemente estão separadas mas que na verdade têm uma

forte correlação, podem influenciar o resultado do modelo esperado. Portanto, antes de

iniciar a construção do modelo de prospecção de dados é necessário identificar os pro-

blemas referidos e determinar como corrigir essas situações. Tipicamente, trabalha-se

com grandes volumes de dados o que torna imposśıvel controlar ”manualmente”todos

19



os registos. Portanto será necessário automatizar os processos de preparação dos dados

[1].

Tratamento dos dados

A terceira etapa no processo de prospecção de dados, tem como principal objectivo

o tratamento dos dados. Para poder tomar decisões apropriadas na criação de um

modelo de prospecção de dados, é necessário entender os dados à disposição, usando

técnicas de descrição e sumarização de dados. As técnicas de tratamento de dados

incluem o cálculo de estat́ısticas simples, com os valores mı́nimo e máximo, a média, o

desvio padrão e visualizar a dispersão dos dados. O desvio padrão e outras distribuições

de valores podem se mostrar informações úteis em relação à fiabilidade dos resultados.

Um grande desvio padrão pode significar que adicionar mais dados pode ajudar a

melhorar o modelo. Os dados com um acentuado desvio padrão podem representar

uma imagem distorcida do problema em estudo, o que provoca o ajustamento de um

modelo aos dados dispońıveis. Ao tratar os dados baseado no problema em estudo,

pode ser decidido que num conjunto de dados existem algumas falhas e sendo assim

pode-se planear uma estratégia para corrigir essas situações ou obter uma compreensão

mais profunda dos comportamentos t́ıpicos do negócio [1].

Construção do modelo

A quarta etapa no processo de prospecção de dados, tem como principal objectivo,

a construção do(s) modelo(s) de prospecção de dados, sendo esse modelo baseado num

algoritmo que pode ser escolhido entre várias possibilidades que serão abordadas mais

à frente. Nesta etapa serão usados os conhecimentos obtidos na etapa anterior de forma

a definir e criar o modelo. É decidido quais os dados a utilizar para criar a estrutura

de prospecção de dados. A estrutura de prospecção de dados define a fonte dos dados,

mas não contem nenhuns dados antes de serem processados. Antes do modelo ser

processado, o modelo de prospecção de dados é somente um recipiente que especifica

as colunas de entrada de dados, os atributos previstos e o parâmetros que indicam ao

algoritmo como os dados serão processados. Processar um modelo é também conhecido

como treinar o modelo. O treino de um modelo representa o processo onde de aplicam

algoritmos matemáticos à estrutura de dados de forma a extrair padrões. Os padrões

encontrados através do processo de treino dependem sempre dos dados escolhidos para

fins de treino do modelo de dados, do algoritmo que é escolhido e como foi configurado

esse mesmo algoritmo. Os parâmetros podem ser usados para ajustar o algoritmo e
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podem ser utilizados filtros sobre os dados de treino para só utilizar um subconjunto

de dados, criando assim diferentes resultados. Os dados de treino a serem utilizados na

fase de treino do modelo, devem ser classificados baseados em fontes de informação ou

conhecimento com elevada consistência e fiabilidade, pois estes dados vão ter grande

influência na obtenção do modelo. Após treinar o modelo, é importante que o modelo

seja testado, isto é, deve-se utilizar um conjunto de dados, diferentes dos de treino,

com o objectivo de testar o modelo obtido e verificar se os resultados obtidos são os

pretendidos. Esta fase será abordada na etapa seguinte. É importante lembrar que

sempre que existe mudança nos dados, deverá ser actualizado a estrutura e o modelo

da prospecção de dados [1].

Validação dos modelos

A quinta etapa no processo de prospecção de dados, tem como principal objectivo

validar os modelos constrúıdos e testar a sua eficácia. Todavia, quando é constrúıdo o

modelo, tipicamente são criados e testado vários modelos com diferentes configurações

para verificar quais os que permitem obter os melhores resultados para o problema e os

dados em estudo. Se nenhum dos modelos criados tiver um ńıvel de eficiência desejável,

será necessário repetir a etapa anterior.

Um dos métodos que se pode utilizar para este fim é cross-validation. Este método

divide aleatoriamente o conjunto de dados, sendo uma parte utilizada para a formação

do modelo e outra utilizada para validação. Na divisão dos dados, o modelo é constrúıdo

com base nos dados de treino e calcula a precisão da previsão do modelo utilizando os

dados de validação. A vantagem deste método é que a proporção da divisão dos dados

de treino e de validação não está dependente do número de iterações. A desvantagem

deste método é que algumas das observações relevantes contidas nos dados fornecidos

podem nunca ser seleccionados na sub-amostra de validação, enquanto outros podem

ser seleccionados mais de uma vez. Por outras palavras, subconjuntos de validação

podem-se sobrepor [1].

Para a realização da análise foi feita a interpretação de algumas métricas, tais como,

True Positive Rate (TP), False Positive Rate (FP), precision e racall [3]. O TP rate e

FP rate são métricas que se utilizam em modelos binários, que é o caso do modelo em

estudo. A métrica TP rate permite perceber que percentagem de ocorrências que foram

classificadas correctamente como ”1”, no caso em estudo corresponde ao ”OK”. A

métrica FP rate permite perceber que percentagem de ocorrências foram classificadas

correctamente como ”0”, no caso em estudo corresponde ao ”NOK”[3]. Precision e
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recall são duas métricas utilizadas para avaliar a precisão e a eficácia de um algoritmo

de reconhecimento de padrões. A métrica Precision tem como objectivo transmitir a

percentagem de ocorrências classificadas correctamente relativamente ao número total

de ocorrências declaradas numa dada classe na classificação dos dados. A métrica recall

tem como o objectivo transmitir a percentagem do número de ocorrências que foram

bem classificadas em relação ao total, isto é, se o algoritmo em 10 ocorrências que

deveria ter classificado como ”OK”só classificou 5, então o valor do recall é de 50%

[16].

Instalação e actualização dos modelos

A última etapa no processo de prospecção de dados, tem como principal objectivo,

instalar o modelo que teve melhores resultados no ambiente de testes [1].

3.2 Técnicas de prospecção de dados

As técnicas de prospecção de dados são algoritmos que têm como principal objectivo

processar os dados de um determinado problema de forma a encontrar padrões que o

caracterizem. Existem técnicas supervisionadas e não supervisionadas. As técnicas

supervisionadas são aquelas onde a aprendizagem do sistema é feita com a ajuda do

analista. As técnicas não supervisionadas são efectuadas com base na observação e

descoberta de padrões.

Estat́ıstica

Estat́ıstica ou técnicas de estat́ısticas não são técnicas de prospecção de dados. São

usadas muito tempo antes de se ouvir falar de prospecção de dados aplicado ao negócio.

Contudo, as técnicas de estat́ıstica são utilizadas para encontrar padrões e construir

modelos preditivos.

Vizinho mais próximo

O método vizinho mais próximo consiste em prever qual o valor de predição na

escolha de um registo entre registos de predição similar na base de dados de históricos

e utilizar o valor de predição do registo que é ”o mais próximo”para o registo que não

está classificado. Este método pode ser utilizado para identificar um acontecimento

próximo a um já conhecido, isto é, associado a um evento conhecido pode existir um

evento que é importante para o estudo mas que não era conhecido.
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Agrupamento

Agrupamento é o método pelo qual os registos estão agrupados. Normalmente este

método é feito de forma a disponibilizar ao utilizador final uma visão de alto ńıvel, do

que está a acontecer num sistema. Esta técnica é utilizada por vezes para segmentação

dos dados.

Árvores de decisão

As árvores de decisão são um modelo de predição que permite classificar eventos

através das várias ramificações do modelo calculado. Este algoritmo pode ser usado

para exemplos parecidos com o problema que está a ser alvo de estudo neste documento

e será o objecto de uma descrição mais detalhada a seguir.

Redes neuronais

As Redes neuronais são os sistemas que implementam sofisticados detectores de

padrões e algoritmos de aprendizagem de forma a criar modelos de predição baseados

em grandes sistemas de informação que contêm dados históricos. Este tipo de técnica

é utilizado em casos onde é necessário encontrar padrões em grandes quantidades de

informação.

Regra de indução

As técnicas baseadas em regras de indução podem ser entendidas como uma recolha

massiva de todo o tipo de padrões, aplicada a um sistema de informação de uma forma

sistemática, para associar um ńıvel de precisão e significado aos dados, informando

assim o utilizador o ńıvel de importância dos dados e qual a probabilidade de cada um

dos padrões ocorrer de novo. Por norma estas regras são relativamente simples.

3.3 Árvore de decisão

Uma árvore de decisão é um modelo de uma função no qual é determinado o valor

de uma variável e, com base nesse valor, alguma acção é executada. A acção pode ser

para a escolha de uma outra variável ou para a emissão da sáıda do valor da função.

Cada acção executada depende do valor actual da variável que está a ser testada

e de todas as acções anteriores que foram executadas. Nas árvores de decisão uma

variável só é testada uma vez para evitar testes redundantes.
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As árvores de decisão são normalmente constrúıdas a partir da descrição de um

problema e devolvem uma visão gráfica das condições que levam a um determinado

resultado.

É uma ferramenta excelente para mostrar a estrutura de decisão de um processo.

Os ramos da árvore correspondem a cada uma das possibilidades lógicas. Permite

esquematizar a estrutura lógica e obter do utilizador a confirmação de que a lógica

expressa está correta. Permite a leitura da combinação das circunstâncias que levam

a cada acção, de forma clara e objectiva.

J48

Existem diversos algoritmos para a criação de árvores de decisão, entre as quais o

algoritmo o J48, que foi utilizado neste trabalho e que por isso será descrito com mais

detalhe.

O algoritmo J48 é uma versão de código aberto do algoritmo C4.5, utilizado no

”Weka”desenvolvido por Ross Quinlan, investigador em data mining e decision theory

[17].

A árvore de decisão é concebida através dos dados de treino fornecidos para o efeito,

utilizando o conceito de entropia da informação.

Os dados de treino, são dados previamente classificados (ex.S = s1, s2, ...). Os

dados são compostos por vários atributos, em que cada vector de atributos representa

um acontecimento (ex.si = X1, X2; ...). Aos dados de treino é aumentado um vector

coluna que representa a que classe pertence cada acontecimento (ex.C = c1, c2, ...).

A cada nó da árvore, o algoritmo escolhe o atributo mais relevante dos dados de

treino, dividindo os acontecimentos em subconjuntos dando assim mais relevância a

uma das classes. O critério usado é o ganho de informação normalizada, que resulta

da escolha de um atributo para dividir os dados. O atributo com maior ganho de

informação normalizada é escolhido para passar a ser factor de decisão. O algoritmo

vai criando os nós de uma forma recursiva. Este algoritmo é composto por algumas

regras:

• Todas os acontecimentos na lista pertencem à mesma classe. Quando isso acon-

tece, o algoritmo simplesmente cria um único nó do tipo folha na árvore de decisão

referindo que essa será a classe escolhida.

• Nenhum dos atributos proporciona um ganho de informação. Neste caso, o algo-

ritmo cria um nó de decisão num ńıvel acima na árvore usando o valor da classe

esperado.
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• Uma instância da classe anteriormente inviśıvel é encontrada. Mais uma vez, o

algoritmo cria um nó de decisão num ńıvel acima na árvore usando o valor da

classe esperado.

O algoritmo em pseudo-código é o seguinte:

1. Verificar por casos iniciais

2. Para cada atributo:

(a) Encontrar o ganho da informação normalizada para dividir os dados com

base no atributo.

3. Encontrar o atributo com o maior ganho de informação normalizada.

4. Criar o nó de decisão relativo ao atributo encontrado e dividir os dados.

5. Repetir novamente os passos, para encontrar sub-nós.

3.4 Ferramentas para prospecção de dados

As ferramentas de prospecção de dados têm como objectivo ajudar no processo

de análise de dados com diferentes dimensões ou ângulos na categorização dos dados

ou na sintetização das relações identificadas nos dados em análise. Em seguida são

apresentadas algumas ferramentas dispońıveis para o estudo de prospecção de dados:

Weka : - O ”Weka”é um projecto de estudo da Universidade de Waikato que visa

potenciar a criação e a aplicação de métodos de aprendizagem computacional.

Através do ”Weka”pretende-se que um sistema computacional tenha capacidade

de analisar automaticamente uma grande quantidade de dados e com isto decidir

que informação tem mais relevância para o estudo pretendido. Esta informação

tratada pode ser utilizada para predições automáticas ou ajudar as pessoas a

tomar decisões de uma forma mais rápida e com maior precisão.

O objectivo dos seus criadores é proporcionar facilidades na utilização de técnicas

avançadas de Machine Learning (ML), e assim sendo, permitir a sua aplicação

em problemas reais.

A ferramenta ”Weka”é direccionada para utilizadores com algum conhecimento

de técnicas de ”Descoberta de Conhecimento”.
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Osoftware disponibilizado foi desenvolvido em Java, o que permite assim ser

uma aplicação cross platform. É posśıvel fazer pré-processamento, classificação,

regressão, clustering, associação de regras e visualização dos dados.

O projecto ”Weka”disponibiliza ainda bibliotecas feitas em java para desenvol-

vimento de ferramentas personalizadas [4].

RapidMiner : É uma aplicação código aberto de prospecção de dados. Funciona de

uma forma stand-alone para análise de dados e contém mecanismos de prospecção

de dados com a possibilidade de integrar nos próprios produtos [8].

Algumas caracteŕısticas do RapidMiner :

• Capacidade de integração de dados a partir de diversas fontes;

• Disponibiliza um interface gráfico para o desenho do processo de análise dos

dados;

• Disponibiliza repositórios para os processos, para os dados e manipulação

de meta dados;

Kmine: É uma plataforma código aberto modular para exploração de dados onde

permite que o utilizador crie visualmente o fluxo de dados. De uma forma selec-

tiva executa alguns ou todos os passos de análise e, posteriormente, analisa os

resultados através de vistas interactivas dos dados e modelos.

Algumas caracteŕısticas do Kmine:

• Permite aumentar as suas capacidades com a instalação de plugins, permi-

tindo ao utilizador ter acesso a mais funcionalidades;

• Disponibiliza um interface intuitivo de forma a facilitar a sua utilização;

Tanagra: É uma aplicação código aberto, de prospecção de dados para fins académicos.

Este projecto é o sucessor do Sipina, que implementa vários algoritmos de apren-

dizagem supervisionada, especialmente a construção interactiva e visual de árvores

de decisão [18].

Algumas caracteŕısticas do Tanagra são:

• Pretende ser uma ferramenta de fácil utilização e de fácil desenvolvimento

para aqueles que querem contribuir para o projecto com novos métodos.
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• Está orientada para universo estudantil sendo considerada uma ferramenta

pedagógica para aprendizagem de algumas técnicas de programação.

Funcionalidades Weka RapidMiner Kmine Tanagra

Particionamento do conjunto de dados em

conjuntos de treino e teste.

X X X X

Dimensionamento de descritores X X X X

Selecção de descritores X X - -

Parâmetro de optimização de aprendizagem

e ou métodos estat́ısticos

- X - -

Validação cruzada e ou validação indepen-

dente

X X X -

Tabela 3.1: Funcionalidades das ferramentas de prospecção de dados

3.5 Śıntese

A prospecção de dados oferece uma gama de técnicas que podem ser aplicadas a

uma diversidade de problemas, tais como a predição ou a classificação, entre outras.

Para uma correcta aplicação das técnicas de prospecção de dados é importante respeitar

as várias etapas que permitem encontrar um ou mais modelos que permitem resolver

o problema proposto. Neste caṕıtulo foi apresentado um modelo circular das etapas

necessárias para a construção de um modelo de prospecção de dados. Foi feita uma

pequena descrição das várias técnicas que são posśıveis aplicar na obtenção de um

modelo de prospecção de dados. Foi dado ênfase às técnicas baseadas em árvores de

decisão, visto ser uma excelente técnica para representar a estrutura de um processo

de decisão e que pode ser implementada e aplicada nos sistemas de produção com

facilidade. Foram também apresentadas algumas ferramentas de código aberto que

permitem facilitar a construção, simulação e aplicação de um modelo de prospecção de

dados.
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Caṕıtulo 4

Caso de estudo: Detecção de falhas

em sistemas de alarmı́stica

O caso de estudo desenvolvido neste caṕıtulo será centralizado na problemática dos

testes de medidas eléctricas (BE). Para este caso em particular vamos focar na recolha

de medidas eléctricas nos pares de cobre e na geração dos respectivos diagnósticos

para suporte à manutenção preventiva e correctiva. Estas recolhas podem ser feitas a

qualquer dia da semana e a qualquer hora do dia. A origem dos pedidos podem ser

por sistemas autómatos, por exemplo, acções previamente programadas directamente

pela aplicação, por telemóvel (sms) ou por serviço Intelegence Network (IN) (telefone),

entre outras.

Este tipo de pedidos têm dois estados. O primeiro estado é atribúıdo ao pedido

quando o sistema está a recolher e calcular os dados. No fim da recolha e do cálculo

dos dados é atribúıdo ao pedido um segundo estado. O primeiro estado é designado

”em progresso”, enquanto que para o segundo estado podem existir uma variedade de

estados que dependem do resultado obtido pela recolha e cálculo dos dados, ou mesmo,

da disponibilidade de componentes do sistema. É de se salientar que para este estudo

só é relevante conhecer se o estado é ”em progresso”ou não (significa que o teste já

terminou).

Os dados que vão ser alvo de estudo são a quantidade de testes que se encontra

no estado ”em progresso”, recolhidos de quinze em quinze minutos pela ferramenta

OSSAgent. Esta aplicação, é constitúıda por agentes que têm funções espećıficas de

recolha e tratamento de dados do sistema em causa e outros.

Devido à diversidade das origens dos pedidos, a quantidade de testes gerada não

é linear com o tempo. A olho humano é posśıvel identificar alguns padrões mas que
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não são fáceis de caracterizar com uma aplicação de limiares, de uma forma simples.

Sabe-se que a determinadas horas, quando se verificam quantidades exageradas de

testes pedidos, podemos estar perante uma situação anómala no sistema e que para a

resolver é necessário a intervenção humana (esta situação será aprofundada à frente).

Como já referido anteriormente os dados são lidos com uma periodicidade de quinze

minutos todos os dias do ano, pelo que decidimos que a dimensão temporal deveria ser

composta pelas variáveis ”quarto de hora”, ”dia do mês”, ”mês”, ”ano”. Para além

destas dimensões de fácil identificação há mais uma que é considerada importante para o

estudo em causa, o ”dia da semana”. A razão para a sua utilização é simples, pois como

é normal, em muitos dos casos na nossa sociedade, as pessoas trabalham cinco dias da

semana e descansam dois, logo é natural que o sistema poderá ter padrões de utilização

diferentes para os dias úteis e para os fins-de-semana. Pretende-se também com este

estudo perceber se as opções feitas para caracterizar o problema foram correctas.

Os dados utilizados foram obtidos a partir da base de dados de produção e foram

arquivados numa base de dados externa ao sistema, pois não faria sentido causar uma

carga adicional realizando pesquisas directas à base de dados do sistema em produção.

Com as condições actuais não é posśıvel determinar de uma forma automática e

antecipada problemas associados aos pedidos de testes de medidas eléctricas, visto

não ser posśıvel identificar de forma simplificada um padrão que caracterize situações

anómalas ao seu funcionamento. Sempre que existem problemas, por norma, são de-

tectados pelos utilizadores do sistema Network Qualifier R⃝ (NetQ), o que significa que

o impacto do problema já se encontra numa situação cŕıtica. Isto não aconteceria se

existisse um método que detectasse estas situações [11].

Para a classificação dos dados que serão utilizados para a criação de um modelo de

caracterização do problemas, recorreu-se a uma ferramenta utilizada pela PT Inovação,

de registo de participações de ocorrência de problemas. Estes registos são muito im-

portantes para o trabalho, pois permitem classificar de uma forma fiável os dados que

vão servir de treino na construção do modelo. Em alguns casos não foi posśıvel re-

correr a esta ferramenta, pois existem situações anómalas que não foram reportadas

pelo utilizador, pois foram detectados pela equipa de suporte da PT Inovação, que

tem como consequência o não registo da ocorrência. Assim sendo para algumas si-

tuações recorreu-se ao conhecimento emṕırico que o autor deste trabalho tem sobre o

comportamento do sistema.
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4.1 Ferramentas Utilizadas

Para as várias etapas, já descritas no caṕıtulo 3, é necessário recorrer a diferentes

ferramentas de modo a obter e testar o modelo pretendido. Utilizaram-se algumas

ferramentas já dispońıveis no mercado. Uma delas, o Weka, que é uma aplicação de

código aberto, a outra foi o Excel que oferece um conjunto de funções para tratamento

de dados. Para situações em que as necessidades eram muito espećıficas foram criadas

ferramentas recorrendo à linguagem de programação Perl.

Weka - Das posśıveis ferramentas dispońıveis, para análise de dados, a escolhida foi

o Weka, pois trata-se de uma ferramenta de código aberto muito utilizada no universo

académico e inclui as funcionalidades essenciais para a concretização dos objectivos do

estudo. É a partir desta ferramenta que se realizaram as análises dos dados de forma a

determinar as principais componentes e encontrar o melhor algoritmo para estabelecer

padrões que caracterizam o problema em causa. Esta ferramenta foi utilizada nas

etapas construção do modelo e validação do modelo.

Scripts - Para a obtenção, tratamento, nomeadamente cálculos de média, variância,

entre outras, a construção dos ficheiros do tipo Arrf utilizados na ferramenta Weka,

e a apresentação dos dados foram criados scripts na linguagem de programação Perl.

As razões da escolha desta linguagem deve-se à sua versatilidade no tratamento de

grande quantidade de dados e uma grande variedade de bibliotecas dispońıveis, que

facilitaram a criação de folhas de cálculo, criação de gráficos e a leitura de dados da

base de dados. Foram criados scripts para as fases preparação de dados, tratamento

de dados e instalação e actualização dos modelos.

Excel - Para a construção de tabelas dinâmicas que permitem criar diversas vistas

para visualizar e analisar os dados de uma forma rápida e a de construção de gráficos

dinâmicos a partir desses dados. Esta ferramenta foi utilizada na fase de preparação

de dados e validação dos modelos.

4.2 Caracterização dos dados

Os dados para a elaboração do estudo, são recolhidos da base de dados do sistema

a ser monitorizado Network Qualifier R⃝ (NetQ) e armazenados numa base de dados

constrúıda para o efeito, que se encontra numa máquina (Personal Computer (PC))

externa ao sistema. Estes dados são a contagem do número de testes pedidos em

intervalos de um quarto de hora e a quantidade de testes em progresso no final de cada

um desses quarto de hora. Será a partir de uma das tabelas pertencentes a essa base de
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dados que irá ser recolhida toda a informação base para construir os dados necessários

para a elaboração do estudo pretendido.

A tabela é constitúıda pelos seguintes campos:

Name Null? Type

CODIGO ENTIDADE NOT NULL NUMBER(5)

DATA HORA OBS NOT NULL DATE

DATA HORA INICIO IV NOT NULL DATE

QT TESTES PEDIDOS NUMBER(5)

QT TESTES PROGRESSO NUMBER(5)

Tabela 4.1: Estrutura da tabela que contém os dados em bruto.

De todos os campos que compõe a tabela só serão recolhidos dados referentes a três

campos:

DATA HORA OBS: - Este campo contem a data e hora do momento em que são re-

colhidos os dados dos campos ”QT TESTES PEDIDOS”e ”QT TESTES PROGRESSO”.

QT TESTES PEDIDOS: - Este campo contém o número de testes pedidos nos

últimos 15 minutos, recolhidos com uma periodicidade de quinze minutos (X).

QT TESTES PROGRESSO: - Este campo contém o número de testes que se en-

contram em progresso num determinado instante, recolhidos com uma periodici-

dade de quinze minutos (Y).

4.3 Caracterização das variáveis

Pretende-se com estes dados conseguir caracterizar um padrão, e com ele conseguir

detectar situações em que os dados não estejam de acordo com o padrão normal de

utilização, o que significa que existe uma situação anómala no sistema.

Variáveis:

• X : Número de testes pedidos nos últimos 15 minutos, recolhidos com uma peri-

odicidade de quinze minutos.

• Y : Número de testes que se encontram em progresso num determinado instante,

recolhidos com uma periodicidade de quinze minutos.
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Os dados recolhidos relativamente às variáveis X e Y são referentes ao ano de 2008

o que implica que para cada variável temos 35136 amostras (4 (quartos de hora) x 24

(horas) x 366 (dias)).

Figura 4.1: Representação gráfica das variáveis X e Y

As variáveis foram também agrupadas por dias da semana (DS) por forma a calcular

algumas variáveis auxiliares dependentes do dia da semana. Isto é, por cada dia da

semana obtemos em média 4992 amostras (4 (quartos de hora) x 24 (horas) x 52

(semanas)).

4.4 Metodologias de análise

4.4.1 Visualização dos dados

Numa primeira fase, aplicaram-se vários métodos aos dados iniciais de forma a

entender que abordagem seria mais correcta para definir quais as componentes mais

relevantes e determinar padrões existentes nos dados em bruto disponibilizados. Em

resumo serviu para caracterizar os dados.

Recorreu-se à criação de box plots, em português conhecidos por gráficos ”caixa de

bigodes”, de forma a permitir mais facilmente interpretar a localização e dispersão de

um conjunto de dados, efectuando em simultâneo a sua śıntese. Neste tipo de gráficos

pode-se identificar observações que se afastam do padrão geral dos dados, conhecidos
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por candidatos a ”outliers”. Estes gráficos também permitiram de uma forma simples

e rápida identificar algumas variáveis importantes, tais como, dia da semana e hora do

dia.

4.4.2 Criação de novos atributos

Após a visualização dos dados, decidiu-se que era pertinente calcular novos atri-

butos em função dos dados brutos. Estes novos atributos serviram para enriquecer a

informação sujeita a avaliação para a criação do classificador.

Média: - Calculou-se a média (X̄) para o número de testes pedidos nos últimos 15

minutos (X) (15 minutos é a periodicidade em que são recolhidos os dados) em

função do dia da semana (DS) e quarto de hora (Q);

- Calculou-se a média (Ȳ ) para o Número de testes que se encontram em progresso

num determinado instante, recolhidos com uma periodicidade de quinze minutos

(Y) em função do dia da semana (DS) e quarto de hora (Q).

Variância: - Calculou-se a variância (VX) para o número de testes pedidos durante

cada peŕıodo de 15 minutos (X) em função do dia da semana (DS) e quarto de

hora (Q);

- Calculou-se a variância (VY ) para o número de testes que se encontram em

progresso num determinado instante, recolhidos com uma periodicidade de quinze

minutos (Y) em função do dia da semana (DS) e quarto de hora (Q).

Normalização dos Dados: - Fez-se a normalização (NX) para o número de testes

pedidos nos últimos 15 minutos (X) em função do dia da semana (DS) e quarto

de hora (Q);

- Fez-se a normalização (NY ) para o número de testes que se encontram em

progresso num determinado instante, recolhidos com uma periodicidade de quinze

minutos (Y) em função do dia da semana (DS) e quarto de hora (Q)

NX =
X − X̄

σX

NY =
Y − Ȳ

σY

(4.1)

Acumulados nos últimos 30 minutos Calculou-se para cada instante (peŕıodos de

15 minutos), o número de testes pedidos nos últimos 30 minutos (X30) e o número

de testes em progresso correspondentes a duas leituras de periodicidade de quinze

minutos (Y30).
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X30 = Xn−1 +Xn Y 30 = Yn−1 + Yn (4.2)

Acumulados nos últimos 60 minutos Calculou-se para cada instante (peŕıodos de

15 minutos), o número de testes pedidos nos últimos 60 minutos (X60) e o número

de testes em progresso correspondentes a quatro leituras de periodicidade de

quinze minutos (Y60).

X60 = Xn−3 +Xn−2 +Xn−1 +Xn Y 60 = Yn−3 + Yn−2 + Yn−1 + Yn (4.3)

Acumulados nos últimos 120 minutos Calculou-se para cada instante (peŕıodos

de 15 minutos), o número de testes pedidos nos últimos 120 minutos (X120) e o

número de testes em progresso correspondentes a oito leituras de periodicidade

de quinze minutos (Y120).

X120 = Xn−7 +Xn−6 +Xn−5 +Xn−4 +Xn−3 +Xn−2 +Xn−1 +Xn (4.4)

Y 120 = Yn−7 + Yn−6 + Yn−5 + Yn−4 + Yn−3 + Yn−2 + Yn−1 + Yn (4.5)

A utilização de atributos como a média e a variância, ajudam a ter uma ideia sobre

a dispersão dos dados permitindo a análise e identificação de desvios significativos,

relativamente aos valores esperados em condições normais. A normalização dos dados

permite minimizar o impacto da magnitude dos dados (os valores normais de utilização

dependem claramente do dia da semana e da hora do dia), permitindo comparar dados

em escalas diferentes. A acumulação dos dados em diferentes intervalos de tempo ajuda

a que os efeitos de variação brusca dos dados diminua. Este alisamento dos dados faz

sentido para controlar situações de variação brusca de valores que não tenha relevância

em relação a um conjunto de intervalos de tempo.

4.4.3 Classificação dos dados

Árvores de decisão

A classificação dos dados foi feita através de árvores de decisão. O que levou a

escolher esta técnica foi a facilidade de reproduzir as condições obtidas numa lingua-
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gem de programação. É também uma técnica que não assume nenhuma distribuição

particular para os dados. Desde que existam dados suficientes é posśıvel obter um

modelo decomposto numa sucessão de decisões elementares, que é robusto à presença

de pontos extremos e atributos redundantes ou irrelevantes.

4.5 Pré-processamento dos dados

Através dos dados recolhidos a partir da Tabela 4.1, foram calculados dados au-

xiliares, referidos anteriormente na secção 4.4.2, de forma a conseguir um conjunto

de atributos suficientes, na obtenção de informação para análise preliminar e para o

processamento dos dados.

A obtenção desses dados foi feita recorrendo à linguagem Structured Query Lan-

guage (SQL) aplicada à base de dados, usando scripts em Perl e a tabelas dinâmicas

em Excel (figura 4.2).

Figura 4.2: Diagrama representativo das etapas de pré-processamento

Numa primeira fase, recorrendo ao auxilio de SQL, fez-se a selecção dos dados da

tabela relevantes para o estudo das médias (X̄,Ȳ ), das variâncias (VX , VY ), das norma-

lizações (NX , NY ) e dos valores acumulados (X30),(X60),(X120),(Y30),(Y60),(Y120).

Para os valores acumulados além do auxilio de SQL foi necessário alguma programação

em Perl.

Após a obtenção dos dados referidos anteriormente foram criados três scripts desen-

volvidos em Perl para fins diferentes. O primeiro script, com o aux́ılio de uma livraria

de gráficos, teve como o objectivo a criação de gráficos ”caixa de bigodes”já descritos

anteriormente. Com o segundo script, com o aux́ılio de uma livraria própria, foram
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criadas folhas de cálculo com o objectivo de criar tabelas e gráficos dinâmicos, para

análise preliminar dos dados. O terceiro script teve como objectivo a formatação dos

dados de forma a criar um ficheiro do tipo Attribute-Relation File Format (ARFF) (tipo

de formato utilizado para o carregamento dos dados na ferramenta Weka). Também

foi acrescentado nesse ficheiro um campo ”Estado”com o objectivo de classificar cada

evento (os valores posśıveis para o Estado são ”OK”ou ”NOK”). Na criação do fi-

cheiro todos os eventos foram classificados inicialmente com o Estado ”OK”. O estado

”NOK”foi tratado posteriormente.

4.5.1 Análise preliminar dos dados

Como ponto de partida, e para uma caracterização inicial dos dados a utilizar para

o estudo pretendido, foram constrúıdos um gráfico do tipo box plot para cada dia da

semana, para as variáveis X e Y, referentes a todos os dados do ano 2008.

Numa primeira análise aos gráficos é posśıvel concluir alguns aspectos relevantes.

O primeiro aspecto está relacionado com os chamados pontos ”outliers”, verificando-

se a existência de um número considerável de pontos que se encontram muito afastados

do primeiro e terceiro quartis. Este aspecto pode apontar para situações anómalas no

funcionamento do sistema (”NOK”) e que serão muito importantes para o estudo. Este

facto consegue-se verificar nos gráficos para ambas as variáveis (X) e (Y) (figura 4.3).

O segundo aspecto com pertinência é o facto de haver dois dias da semana (1

(domingo) e 7 (sábado)), com padrões diferentes para ambas as variáveis (X) e (Y). Isto

é verifica-se que para sábado e domingo são realizados menos testes que nos restantes

dias da semana, (figura 4.3).
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(a) o padrão para fins-de-semana (b) o padrão para dias da semana

Figura 4.3: Gráficos Box Plot referentes à variável (X) para um dia da semana

A justificação para esta observação estará certamente relacionada com o facto de

serem dois dias em que não trabalha uma grande percentagem dos utilizadores do

sistema em causa. Desta forma decidimos agrupar nas análises subsequentes os dados

em dois grupos, os dias úteis da semana e os fins de semana. Já a escolha de agregar os

dias úteis da semana deve-se aos dias da semana terem um padrão muito semelhante.

4.5.2 Classificação do conjunto de treino

Para criação e classificação do conjunto de treino, recorreu-se à análise dos gráficos

criados através das tabelas dinâmicas, ao conhecimento especializado do funcionamen-

tos do sistema e aos registos de incidentes que são criados numa ferramenta da PT

Inovação. Para o efeito sempre, que existem problemas, os eventos foram classifica-

dos com a sigla ”NOK”, podendo assim identificar que eventos estão relacionados com

ocorrências de problemas. Na caracterização de um problema é necessário que exis-

tam várias ocorrências consecutivas de ”NOK”que é o exemplo da figura 4.4 onde os

dados acima de 100 testes ”em progresso”estão classificados como ”NOK”e caracteriza

claramente um problema. Um pico pode caracterizar um momento de carga fora do

normal e não um problema, que é o exemplo da figura 4.5 onde se vê claramente um

pico do número de testes ”em progresso”mas que logo a seguir volta à normalidade.

É através desses dados que é criada automaticamente a árvore de decisão. É também

de referir que a escolha e a classificação dos dados é um passo muito importante, pois

deles depende a qualidade dos resultados obtidos.
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Figura 4.4: Dia classificado com problemas

Figura 4.5: Dia classificado sem problemas, mas com pico anormal de carga

A figura 4.6 representa a evolução de (Y) ao longo de um dia do ano 2008 onde não

foi identificado nenhum problema, pois não existem registos de nenhuma participação

no sistema de registos de participações de ocorrências de problemas da PT Inovação,

nem o padrão da quantidade de testes pedidos é anormal. A figura 4.4 exemplifica um

dia com problemas, em que existe um incidente registado na aplicação para o efeito, e

em que é bem notória a diferença de comportamento com o caso anterior. É importante

referir que por vezes existem situações anómalas sem haver o registo correspondente

de incidente, pois por vezes o suporte técnico consegue detectar e resolver o problema

antes do utilizador.

Já na figura 4.5, estamos perante um dia em que não foi detectado nenhum pro-

blema, mas verifica-se que no final do dia existe um comportamento anómalo, onde se

verifica um pico elevado de testes em progresso que não é normal para o quarto de hora

e dia da semana em questão. Este tipo de comportamentos pode prejudicar a cons-

trução da árvore de decisão, pois é uma situação que poderá entrar com a classificação

”NOK”.

39



Figura 4.6: Dia classificado sem problemas

A classificação dos dados, para a criação do conjunto de treino, foi carregada para

aplicação Weka, através da edição do ficheiro Arff, alterando o valor do Estado para

”NOK”nos casos em que se considerou a existência de problemas nos sistema.

Cada registo que é classificado com o ”NOK”, não representa por isso só um pro-

blema ou um incidente. Para que estes ocorram é necessário observar uma sequência de

eventos ”NOK”, ou seja, quando é detectado o problema, este é normalmente reflectido

por um intervalo de tempo grande.

Após a classificação dos dados estes são carregados para aplicação Weka através

dos ficheiros Arff.

4.6 Processamento dos dados

Nesta etapa do processo, os dados de treino que foram preparados previamente, vão

passar por uma fase de processamento com a finalidade de obter um modelo de árvore

de decisão.

Os dados nesta fase serão sujeitos a uma separação de forma a ficar com um conjunto

de treino e com um conjunto para teste do modelo resultante. Essa separação foi feita

com o aux́ılio do método cross-validation, descrito na secção 3.1. O Weka nesta etapa

selecciona o conjunto de treino e aplica o método J48, descrito na secção 3.3, de forma a

obter um modelo de uma árvore de decisão. No final oWeka apresenta as caracteŕısticas

do modelo obtido assim como alguns atributos que classificam a eficácia do modelo.

Através da análise feita aos posśıveis modelos dispońıveis para o objectivo do estudo,

a escolha recaiu na utilização do J48, visto que é um algoritmo que tem como resultado

decisões com origem dos vários atributos relevantes para a classificação da situação em

estudo. Neste caso foi também importante a aplicação do método cross-validation

juntamente com o J48, pois permitiu fazer uma pré-análise ao resultado obtido pelo
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J48.

Após o carregamento dos dados podemos obter, ainda sem executar qualquer tipo

de algoritmo, uma série de informações sobres os dados contidos no ficheiro.

Algumas das informações posśıveis de visualizar após o carregamento dos dados na

ferramenta Weka são:

• o número de eventos ou instâncias, presentes nos dados de treino: 34945;

• o número de atributos a utilizar para a classificação: 11;

• informação especifica para cada atributo;

Nome Tipo Falhas Distintos Únicos Minimo Máximo Média Desvio Padrão

pedidos Numeric 1017 (3%) 1398 196(1%) 1 1658 342,567 317,188

pedidos30 Numeric 1642(5%) 2472 367(1%) 2 3292 697,117 621,475

pedidos60 Numeric 2469(7%) 4387 633(2%) 4 6552 1424,020 1211,046

pedidos120 Numeric 3715(11%) 7669 1584(5%) 8 12730 2923,180 2334,251

progresso Numeric 0(0%) 407 123(0%) 0 1459 28,498 82,923

progresso30 Numeric 1(0%) 636 228(1%) 0 2917 56,997 164,383

progresso60 Numeric 3(0%) 977 396(1%) 0 5791 114,000 325,223

progresso120 Numeric 7(0%) 1466 590(2%) 0 11530 228,021 640,423

diasem Nominal 0(0%) 7 0(0%) S/ Significado S/ Significado S/ Significado S/ Significado

hora Nominal 0(0%) 96 0(0%) S/ Significado S/ Significado S/ Significado S/ Significado

Estado Nominal 0(0%) 2 0(0%) S/ Significado S/ Significado S/ Significado S/ Significado

Tabela 4.2: Informação sobre os atributos

• Uma representação gráfica dos dados;

Figura 4.7: Gráfico que representa os dados do atributo ”pedidos”

Após o carregamento dos dados a ferramenta Weka possibilita a visualização de

um conjunto de gráficos de distribuição referentes a todos os atributos. A figura 4.7

mostra um exemplo relativo à dispersão do atributo ”pedidos”.
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O mapa de cores dos dados utilizados nos gráficos de distribuição é de acordo

com a classe seleccionada. Na imagem, a classe seleccionada é o ”estado”, que só

está representado por duas cores, o azul para o valor ”OK”e o vermelho para o valor

”NOK”.

Na figura 4.8, podemos ver o exemplo de um desses gráficos, que neste caso em

particular é representado a dispersão da variável (Y) para cada um dos quarto de hora

(Q), onde é posśıvel identificar os eventos ou instâncias que estão classificadas com o

valor ”OK”, pontos azuis e, com o valor ”NOK”, pontos vermelhos.

Figura 4.8: Dispersão da variável (Y) para cada um dos quarto de hora(Q)

O processo de geração da árvore de decisão foi repetido oito vezes com diferentes

número de atributos. O objectivo foi encontrar a melhor árvore de decisão. Foram

vários os critérios usados na escolha dos diferentes atributos. Verificar se ao diminuir o

número de atributos era posśıvel manter ou obter melhores resultados, utilizar os dados

normalizados em detrimento dos dados em bruto ou analisar que variáveis pesam mais

nas decisões.
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Exp1 Exp2 Exp3 Exp4 Exp5 Exp6 Exp7 Exp8

A
tr
ib
u
to

s

pedidos pedidos pedidos pedidos pedidos NORpedidos pedidos

pedidos30 pedidos30 pedidos30 pedidos30 - pedidos30

pedidos60 pedidos60 pedidos60 pedidos60 - pedidos60

pedidos120 pedidos120 pedidos120 pedidos120 - pedidos120

MEDpedidos MEDpedidos - - MEDpedidos MEDpedidos

VARpedidos - VARpedidos - VARpedidos VARpedidos

progresso progresso progresso progresso progresso NORprogresso progresso progresso

progresso30 progresso30 progresso30 progresso30 - progresso30 progresso30 progresso30

progresso60 progresso60 progresso60 progresso60 - progresso60 progresso60 progresso60

progresso120 progresso120 progresso120 progresso120 - progresso120 progresso120 progresso120

MEDprogresso MEDprogresso - - MEDprogresso MEDprogresso MEDprogresso MEDprogresso

VARprogresso - VARprogresso - VARprogresso VARprogresso VARprogresso VARprogresso

diaSem diaSem diaSem diaSem diaSem diaSem diaSem diaSem

hora hora hora hora hora hora hora hora

Estado Estado Estado Estado Estado Estado Estado Estado

Tabela 4.3: Atributos usados em cada um dos diferentes testes

4.7 Resultados

As tabelas 4.4 e 4.5 contêm os resultados obtidos nas oito experiências executadas

na fase anterior.

Exp1 Exp2 Exp3 Exp4 Exp5 Exp6 Exp7 Exp8

S
u
m
á
ri
o

No Folhas 28 29 39 21 39 24 181 30

Tamanho da árvore 50 52 62 36 57 42 210 49

Kappa statistic 0.9152 0.9076 0.9022 0.8914 0.8916 0.9127 0.9234 0.9072

Mean abs. error 0.0061 0.0069 0.0067 0.0078 0.0084 0.0065 0.0056 0.0070

Root mean sq. error 0.0615 0.0632 0.0639 0.0666 0.0680 0.0612 0.0594 0.0628

Relative abs. error 12.4622 % 13.9002 % 13.6930 % 15.8649 % 17.0247 % 13.2629 % 11.3524 % 14.2792 %

Root relative sq. error 39.2167 % 40.2765 % 40.6989 % 42.4570 % 43.3114 % 38.9708 % 37.8505 % 40.0079 %

A
cc
u
ra

cy
B
y
C
la
ss

TP Rate OK 0,999 0,999 0,998 0,998 0,998 0,999 0,999 0,999

NOK 0,886 0,869 0,881 0,860 0,877 0,882 0,905 0,864

FP Rate OK 0,114 0,131 0,119 0,140 0,123 0,118 0,095 0,136

NOK 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001

Precision OK 0,997 0,997 0,997 0,996 0,997 0,997 0,998 0,996

NOK 0,951 0,955 0,930 0,931 0,913 0,950 0,947 0,960

Recall OK 0,999 0,999 0,998 0,998 0,998 0,999 0,999 0,999

NOK 0,917 0,869 0,881 0,860 0,877 0,882 0,905 0,864

F-Measure OK 0,998 0,998 0,998 0,997 0,997 0,998 0,998 0,998

NOK 0,917 0,910 0,905 0,894 0,894 0,915 0,925 0,909

Tabela 4.4: Resultados das oito experiências
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Teste OK NOK

Exp1 34022 40 OK

101 782 NOK

Exp2 34026 36 OK

116 767 NOK

Exp3 34003 59 OK

105 778 NOK

Exp4 34006 56 OK

124 759 NOK

Exp5 33988 74 OK

109 774 NOK

Exp6 34021 41 OK

104 779 NOK

Exp7 34017 45 OK

84 799 NOK

Exp8 34030 32 OK

120 763 NOK

Tabela 4.5: Matriz de confusão para os oito testes processados

Na tabela 4.4 os parâmetros que tiveram mais peso na escolha da árvore de de-

cisão foram TP Rate (True Positive Rate), FP Rate (False Positive Rate), precision,

recall, sendo os valores associados ao ”NOK”muito mais importantes em relação aos

valores associados ao ”OK”. A razão é simples, os ”NOK”dizem respeito às falhas no

sistema e sendo assim é importante que a sua cobertura seja a mais elevada posśıvel.

O tamanho da árvore e o número de folhas também são importantes para a decisão

da melhor árvore, pois quanto maior for a árvore maior é o número de condições a

testar. Esta situação faz com que o algoritmo a implementar na prática seja muito

extenso e pode ter influência na performance da execução do próprio algoritmo. Em

conclusão o pretendido é ter uma árvore o mais pequena posśıvel, mas sem penalizar

substancialmente a qualidade dos resultados.

Numa primeira análise, verificamos que os valores dos ”NOK”para os parâmetros

TP, FP e precision, não variam muito entre os 8 testes feitos. Verifica-se também que

os valores do TP encontram-se muito perto dos 90%, os FP a baixo dos 3% e o precision

em muito dos casos nos 95%. Pode-se considerar que qualquer um dos resultados no

que diz respeito as estes três parâmetros têm valores, que numa primeira análise dá

confiança, para qualquer um dos 8 testes. De qualquer forma a intensão é encontrar a

melhor solução.

Dos 8 testes feitos os que se destacam pelos seus resultados são os testes Exp1,

Exp4, Exp7 e Exp8.

Para o parâmetro TP o teste com melhor resultado foi o Exp7 com 90,5%, tendo o

teste Exp1 o segundo melhor valor com 88,6%.
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Para o parâmetro FP os testes Exp1, Exp7 e Exp8 tiveram todos 1%.

Para o parâmetro precision o teste com melhor resultado foi o Exp8 com 96%, tendo

o teste Exp1 o segundo melhor valor com 95,1%.

Para o parâmetro recall o teste com melhor resultado foi o Exp1 com 91,7%, tendo

o teste Exp7 o segundo melhor resultado com 90,5%.

O teste que precisou de menor número de folhas para a construção da árvore de

decisão foi o teste Exp4 com 21 e de seguida o teste Exp1 com 28 folhas.

O teste que obteve a árvore mais pequena foi o testes Exp4 (36) e de seguida o teste

Exp8 com 49.

Uma nota muito importante que prejudicou a escolha do teste Exp7 foram os valores

que definem a construção da árvore. O número de folhas foi de 181 e o tamanho da

árvore é 210.

Em relação aos atributos que foram usados nestes quatro testes à que realçar que o

teste Exp7 foi onde se utilizou menos atributos (9) e não se utilizou nenhuma variável

dependente de X. A diferença entre o teste Exp1 e o Exp4 foi que na Exp4 não se

utilizou nem as variâncias nem as médias.

Verificou-se que o uso das variáveis normalizados para este caso não serviu para

obter melhores resultados.

Na Tabela 4.5, corresponde à matriz de confusão, onde as linhas representam os

dados reais e as colunas os dados previstos, é posśıvel observar o que tem maior número

de ”NOK”correctos é o teste Exp7 com 799 seguido do teste Exp1 com 782.

Através da análise anteriormente feita, verifica-se que o teste que acabou por ter

um conjunto de parâmetros com resultados mais equilibrados é o teste Exp1.

Foi com a árvore de decisão do teste Exp1 que foi feito o pós-processamento.

4.8 Pós-processamento dos dados

Feita a escolha da melhor árvore de decisão, foi feita a sua implementação recorrendo

mais uma vez à linguagem de programação Perl.

Na figura 4.9 está representado o diagrama do modo como foram classificados os

dados pela árvore de decisão.

Através de SQL obteve-se os dados necessários. De seguida os dados foram sujeitos

à classificação da árvore de decisão. Por fim o resultado da classificação foi carregado

num ficheiro Excel. O ”script Perl 2”implementa o algoritmo da árvore de decisão e

também tem a função de criar o ficheiro dos resultados no formato Excel.
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Figura 4.9: Diagrama representativo da classificação dos dados pela árvore de decisão

Os resultados obtidos foram analisados e comparados com os dados classificados

manualmente.

Na Tabela 4.6 contem o resumo da análise feita.
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1 Janeiro 9,10 Sex, Sab 16:15:00 - 15 >60

2 Janeiro 11,12 Dom, Seg 06:15:00 150 - >60

3 Janeiro 15 Qui 11:00:00 - 60 >60

4 Fevereiro 1 Dom 05:15:00 - 75 >60

5 Fevereiro 5 Qui 10:15:00 Falso Problema >60

6 Fevereiro 5,6 Qui,Sex 23:30:00 - 90 >60

7 Fevereiro 11 Qua 00:45:00 30 45 30, >60

8 Fevereiro 11 Qua 16:00:00 Problema detectado não classificado >60

9 Fevereiro 11,12 Qua,Qui 00:00:00 Problema detectado não classificado >60

10 Fevereiro 12,13 Qui,Sex 21:15:00 225 - >60

11 Março 11 Qua 00:45:00 - 30 >60

12 Abril 15 Qua 10:00:00 - 60 >60

13 Maio 28,29 Qui Sex 17:15:00 15 - >60

14 Junho 3,4 Qua,Qui 22:00:00 - 60 45

15 Julho 7 Ter 09:45:00 - 45 >60

16 Outubro 1,2 Qua,Qui 22:45:00 - 30 60

17 Outubro 2,3 Qui,Sex 19:30:00 - 60 >60

18 Novembro 12,13 Qua,Qui 19:15:00 - 240 >60

19 Dezembro 1,2 Seg,Ter 23:00:00 - 15 >60

20 Dezembro 11,12 Qui,Sex 21:35:00 - 570 >60

21 Dezembro 22,23 Seg,Ter 15:15:00 - 15 >60

Tabela 4.6: Resumo dos problemas identificados

Para uma melhor compreensão dos dados referentes à tabela 4.6, passo a explicar

o significado de cada coluna.

PROB: - Esta coluna serve somente para identificar o problema.

MÊS: - Mês em que o problema foi verificado.
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DIAS: - Dia do ano em que o problema foi verificado.

D. SEM.: - Dias da Semana em que o problema foi verificado.

HORA INI: - Hora do Ińıcio em que é iniciada a análise.

PREV. ANT.(min): - O tempo, em minutos, que o problema foi previsto antecipa-

damente à classificação manual.

PREV. ATR.(min): - O tempo, em minutos, que o problema foi previsto posterior-

mente à classificação manual.

OCORR. CONS. (min): - O tempo, em minutos, consecutivo da detecção automática

prevista do problema.(quando aparece >60, quer dizer, mais de 60 minutos).

Sabendo que actualmente, este tipo de problemas, só são detectados pelo utilizador,

2 a 3 horas depois do problema estar a ocorrer, podemos considerar que um atraso na

detecção até 60 minutos é completamente aceitável, um atraso entre os 60 e 90 minutos

já é muito no limite e um atraso superior a 90 minutos já não é aceitável na maioria

dos casos.

Numa primeira análise simples podemos verificar que obtivemos:

• 3 casos previstos antes do classificação manual, isto é, o classificador classificou o

evento como ”NOK”quando na classificação manual estava ”OK”. Podem existir

várias justificações para o sucedido. Por um lado podem ser casos que não foram

reportados pelo utilizador e ao mesmo tempo não foram detectados na análise

feita aos dados. É conhecido também que por vezes o próprio sistema consegue

recuperar de posśıveis problemas graves, isto é, na verdade o algoritmo detectou

que os valores estavam fora do padrão, o que revela que algo de anormal aconteceu

nesse dia, contudo, o sistema pode ter suportado a carga de testes e recuperado

sem intervenção humana;

• 1 caso previsto antes do classificador manual, mas detectado só com duas ocorrências

consecutivas (30 minutos), depois só detecta novamente o problema após 45 mi-

nutos da classificação manual do problema. Resumindo, o classificador detecta de

uma forma intermitente as ocorrências de eventos classificados ”fora”do padrão

do comportamento do sistema. Esta intermitência inicial pode atrasar a identi-

ficação de um problema;
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• 14 casos previstos depois do classificação manual, isto é, no classificador au-

tomático só começou a classificar os evento como ”NOK”mais tarde do que na

classificação manual (refere-se sempre de forma temporal);

• 1 falso problema;

• 2 casos previstos, não classificados manualmente.

Podemos então concluir que dos 18 casos classificados manualmente 78% (14 casos)

foram previstos posteriormente à classificação manual. Desses 14 casos, obtivemos

10 casos (71%) igual ou inferior a um atraso de 60 minutos (não esquecer que uma

ocorrência de um problema é um conjunto de ”NOK”, isto é um conjunto de eventos

onde cada um tem um intervalo de 15 minutos). Dos restantes 4 casos obtivemos dois

testes com um atraso igual ou inferior a 90 minutos, um com atraso de 240 minutos e

por fim um com 570 minutos. É importante referir que a maior parte das ocorrências

de problemas é reportado pelo utilizador, pois os métodos utilizados hoje em dia para

detectar este tipo de problema em particular, não são eficazes o suficiente para a sua

detecção.

Resumindo, dos 18 casos só 2 (11%) é que podemos considerar que a árvore de

decisão teve um péssimo desempenho.

Para além dos 2 casos onde se identificou um atraso muito elevado na previsão do

problema, há um caso que peca pela previsão de um falso problema. Não é considerado

tão grave se compararmos com os atrasos elevados na detecção do problema, mas pode-

se tornar grave se forem detectados muitas situações de falso alarme.

Por fim foram previstos dois casos que não foram classificados manualmente, por

falha na análise dos dados nessa mesma fase. Por outro lado revela que a árvore de

decisão comportou-se devidamente nestas duas situações.

No total dos 21 casos problema identificados, podemos então concluir que a árvore

de decisão comportou-se correctamente em 18 (86%) casos e indevidamente em 3 (14%)

casos: 2 casos com atraso superior ou igual a 240 minutos em relação à classificação

manual e 1 caso detectado indevidamente.

4.9 Instalação em produção

Com objectivo de verificar que o modelo escolhido consegue obter resultados que

vão ao encontro do objectivo estipulado para este estudo, instalou-se o modelo em

produção, de forma a classificar os dados em tempo real. O modelo teve instalado
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durante dois meses onde detectou dois problemas. Um ocorreu no dia 2010-09-22 e

outro no dia 2010-11-04. Os dois problemas detectados pelo modelo corresponderam a

problemas reais. Não foi posśıvel medir o tempo de rapidez na detecção do problema,

pois como o objectivo da sua instalação era testar quanto à sua eficácia, logo não foi

desenvolvido nada que pudesse notificar a ocorrência.

Data QT TESTES PEDIDOS QT TESTES PROGRESSO Classificação

21-09-10 14:45 92 142 NOK

21-09-10 23:30 202 622 NOK

21-09-10 23:45 328 623 NOK

22-09-10 00:00 182 616 NOK

... ... ... ...

22-09-10 06:30 1 614 NOK

22-09-10 07:00 6 614 NOK

22-09-10 07:15 4 614 NOK

... ... ... ...

04-11-10 17:00 1566 2148 NOK

04-11-10 17:15 1372 3380 NOK

04-11-10 17:30 1206 4464 NOK

04-11-10 17:45 1159 5486 NOK

... ... ... ...

05-11-10 08:00 844 2716 NOK

05-11-10 08:15 583 2157 NOK

05-11-10 08:30 818 1456 NOK

Tabela 4.7: Problemas detectados em produção

4.10 Śıntese

Este caṕıtulo apresenta as etapas de construção do nosso modelo de prospecção de

dados, desenvolvido com o objectivo de classificar os dados em estudo.

Foi feita a caracterização das variáveis utilizadas na construção do modelo. Utilizaram-

se variáveis que permitiram obter uma ideia de como é a dispersão dos dados, a norma-

lização dos dados que permite dar maior consistência e diminuir posśıveis redundâncias

dos dados e a acumulação dos dados em diferentes intervalos de tempo que permite

que as variações bruscas dos dados sejam diminúıdas.

De forma a encontrar a melhor solução para o problema em estudo, foram reali-

zadas oito experiências onde se utilizaram diferentes configurações, com o objectivo

de encontrar os parâmetros com mais influência na caracterização e classificação dos

dados.

Foram feitas algumas análises dos resultados obtidos ao longo das várias etapas.

Concluiu-se que os resultados obtidos são encorajadores, pois obteve-se uma precisão

de 95,1% e um recall de 91.7%, que se pode considerar valores elevados, relativamente à
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identificação de ”NOK”, que representam os dados que caracterizam falhas detectadas

no sistema, o que faz com que seja um indicador mais importante que os ”OK”, que

representam o comportamento de funcionamento normal do sistema. Sendo assim esta

solução pode representar um ganho, no aspecto em que passa a ser posśıvel antecipar

a detecção de um problema de forma que o utilizador não tenha a percepção da sua

existência, ou na pior das hipóteses, mesmo que o utilizador desse conta do problema,

fazer passar a mensagem de que já existia conhecimento do problema pelo suporte e

que já estava a ser resolvido, transmitindo assim uma maior segurança ao utilizador.

Fizeram-se testes pós-processamento, que consistiram em classificar dados, utili-

zando a solução escolhida. Foram obtidos resultados animadores onde para além dos

18 casos classificados manualmente foram detectados mais 3 casos pelos classificador

automático. No total dos 21 casos detectados pelo classificador automático, houve 3

(14%) casos que não tiveram uma classificação aceitável; 1 caso foi detectado incorrec-

tamente, ou seja, o problema não existiu, os outros dois foram detectados tardiamente.

A solução proposta foi testada e validada em ambiente de produção durante sensi-

velmente dois meses, onde se pôde verificar que os dois problemas reais que existiram

foram detectados. Não houve possibilidade de aferir quanto ao tempo de antecipação

na detecção do problema, pois o seu teste só consistia recolher a classificação dos dados

para um ficheiro de forma a confirmar a veracidade dos dados classificados.
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Caṕıtulo 5

Conclusões e perspectivas

Neste caṕıtulo pretende-se descrever as várias conclusões e perspectivas de futuras

melhorias.

À medida que foram executadas as várias etapas de forma a encontrar o modelo para

classificação de dados, foram sendo identificadas necessidades tais como, a criação de

variáveis auxiliares para a obtenção de um bom modelo. Identificou-se que os padrões

de funcionamento tinham uma forte influência do dia da semana e da hora do dia.

Verificou-se que todas as árvores constrúıdas através de diferentes atributos, obti-

veram bons resultados no que diz respeito à percentagem de eventos bem classificados.

Foi escolhida uma árvore para a construção do modelo de forma a poder instalar

em ambiente de produção. Os dados obtidos durante o tempo em que se esteve a

recolher dados foi positivo, visto que as duas situações de problema identificadas pelo

classificador foram reais, o que se conclui que se esses resultados fossem tratados e

enviados para uma ferramenta de alarmı́stica tinham sido úteis.

Perante os resultados obtidos, conseguiu-se atingir o objectivo deste trabalho, que

era demonstrar que as técnicas de prospecção de dados, podem ser muito úteis para a

detecção de anomalias em sistemas de telecomunicações de uma forma pro-activa.

Será sempre necessário fazer a ligação entre a análise feita pelo modelo com a

aplicação de alarmı́stica.

Para este problema em particular, foi detectado que a utilização de outros parâmetros,

tais como a duração do pedido, podia ser fundamental para uma melhor classificação

dos eventos. Foi identificado também que a periodicidade da recolha dos dados pode

estar a influenciar na rapidez da detecção de uma situação anómala. A diminuição

do intervalo de tempo na recolha de dados pode melhorar a rapidez na detecção de

situações anómalas.
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Todo o tipo de situações ou sistemas ou casos que possam ser padronizados no

tempo podem sempre beneficiar deste tipo de análise de forma a detectar situações

anómalas ao seu padrão e perceber e caracterizar se essas situações são relevantes. Um

exemplo de grande importância deste estudo serão sempre os sistemas que podem estar

sujeitas a cargas anómalas, onde será importante perceber e caracterizar a carga no

funcionamento normal do sistema de forma a detectar essas mesmas cargas.

O sistema que foi alvo de estudo tem muitas outras situações em que a análise feita

neste trabalho poderá ser aplicada da mesma forma, onde podem existir diferentes

padrões ao caso estudado.

Penso que uma área forte onde existem sistemas que poderão usufruir dos resultados

que este tipo de metodologia disponibiliza, serão os sistemas que têm como finalidade

avaliar a qualidade de um serviço, com o objectivo de detectar situações adversas,

podendo assim gerar eventos que terão a finalidade de alertar para a posśıvel ocorrência

de situações anómalas.

52



Acrónimos

SLA Service Level Agreement

eTOM Enhanced Telecom Operation Map

OSS Operation Suport System

QoS Quality of Service

RM&O Reverse Managment & Operation

SNMP Simple Network Management Protocol

CORBA Common Object Request Broker Architecture

Q3 Interface protocol

ITU International Telecommunication Union

SMI Structure of Management Information

VOIP Voice over Internet Protocol

VPN virtual private network

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line

OLAP Outline Analytical Processing

ML Machine Learning

BE Banda Estreita

BL Banda Larga

IPTV Internet Protocol television

SQL Structured Query Language

ARFF Attribute-Relation File Format

TP True Positive Rate

FP False Positive Rate



PC Personal Computer

SMS Short Message Service

IN Intelegence Network

RDIS Rede Digital com Integração de Serviço

xDSL x Digital Subscriber Line
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