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palavras-chave 
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resumo 
 
 

Nesta dissertação é apresentado um conjunto de ferramentas informáticas, 
denominado PmateStat, para a produção de estatísticas em tempo real. O 
PmateStat está integrado na Plataforma de Ensino Assistido do PmatE, do 
Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro e permite realizar a 
procura de padrões de evolução dos alunos, no Sistema de Avaliação e 
Aprendizagem Assistido por Computador (SA3C).  
 
A aplicação de métodos estatísticos em ferramentas para a Internet, de uma 
forma automática e baseados em selecções do utilizador, é pouco comum, 
embora a sua utilização seja muito útil para os utilizadores. Tendo acesso a 
estatísticas em tempo real, os actores da plataforma podem tomar decisões 
sobre todos os modelos a utilizar.  
 
Faz-se também um estudo de outros métodos estatísticos, tendo em vista a 
ampliação do PmateStat e são indicadas algumas possíveis aplicações.  
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abstract 
 

In this thesis is presented a set of informatic tools, denominated PmateStat, for 
the production of statistics in real time. The PmateStat is integrated in the 
PmatE Assisted Learning Platform, from the University of Aveiro Mathematics 
Department and allows the search of students evolution patterns, in the 
“Sistema de Avaliação e Aprendizagem Assistido por Computador” (SA3C). 
 
The application of statistical methods in tools for Internet, in an automatic way 
and based on user selections is not very common, although its use is very 
useful for the users. Having access to statistics in real time, the platform actors 
can take decisions about all the models to be used. 
 
It is also made a study of other statistical methods, having in view the 
PmateStat expansion and some possible applications are pointed out. 
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Parte 1     PmateStat 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. PmatE 
 

O Projecto Matemática Ensino1 (PmatE) do Departamento de Matemática da Universidade 

de Aveiro desenvolveu e mantém em desenvolvimento, um conjunto de ferramentas com 

uma perspectiva inovadora sobre as tradicionais aplicações de ensino à distância - uma 

componente lúdica e um desafio permanente, capazes de atrair os estudantes ao estudo. 

 

O trabalho desenvolvido neste domínio teve início em 1989/90, mas a actual plataforma do 

Sistema de Avaliação e Aprendizagem Assistido por Computador (SA3C), necessitou de 

uma profunda reestruturação, no sentido de acompanhar os recentes desenvolvimentos, nas 

novas tecnologias da informação e da comunicação. [Anj] e [IsiAP] 

A avaliação e a aprendizagem assistidas por computador é o tema dominante do trabalho 

desenvolvido e a integração de um sistema inteligente é um dos seus objectivos principais. 

Não é pois de estranhar, que a Informática e a Computação surjam como áreas científicas 

naturalmente ligadas ao projecto, conferindo-lhe uma característica de autonomia 

científica.  

 

 

                                                            
1 o Projecto Matemática Ensino - PmatE (http://pmate.ua.pt) é um Projecto de Investigação e 
Desenvolvimento, com origem no Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro que, desde 1998, 
vem interagindo com escolas de variados graus de ensino, e integrado na UI&D “CEOC - Centro de Estudos 
em Optimização e Controlo” do Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro.  
É um projecto de vanguarda, tanto a nível tecnológico, como na criação de conteúdos com implantação 
nacional. 
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Desde sempre, o objectivo tem sido o de aumentar o gosto pela matemática, 

nomeadamente pelas matemáticas escolares. Um segundo propósito, igualmente 

importante, é o de utilizar estas ferramentas como instrumento de avaliação e de 

aprendizagem. O público alvo estende-se, presentemente, do Ensino Básico ao Ensino 

Superior, embora os correspondentes programas tenham diferentes níveis de 

desenvolvimento. 

 

As diversas matérias são sujeitas a um trabalho intensivo de modelação levada a cabo por 

equipas, integrando elementos do PmatE e professores dos correspondentes graus de 

ensino. Os modelos geradores de questões [VieCa] e [Oli], doravante designados por 

modelos, são objectos de teor didáctico que geram questões, tendo em conta objectivos 

científicos e pedagógico-didácticos.  

Cada uma das questões geradas tem como finalidade testar um objectivo muito preciso, 

sendo que para se garantir uma maior especificação dos objectivos, os modelos são 

definidos em:  

• área científica;  

• tema;  

• sub tema; 

• objectivo principal; 

• objectivo secundário;  

• objectivo micro.  

Os modelos podem ser organizados no modo competição ou como sistema de avaliação e 

aprendizagem. A sua modularidade, flexibilidade e aleatoriedade, são características 

fundamentais para conferir aos produtos elaborados pelo PmatE, em qualquer dos modos 

referidos, um interesse sempre renovado.  

As questões geradas pelos modelos prevêem a saída de proposições com formulações 

diversas e com os mesmos objectivos, o que permite que dois computadores lado a lado, 

trabalhando sobre o mesmo objectivo tenham concretizações diferentes.  

 

As questões geradas pelos modelos são de resposta múltipla do tipo falso-verdadeiro-

generalizado [VieCa], o que significa que o utilizador é sempre confrontado com um 

conjunto de proposições, cuja resposta só pode ser verdadeiro ou falso. Pelo facto de serem 
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do tipo falso-verdadeiro-generalizado, todas as respostas podem ser falsas, verdadeiras ou 

coexistirem de modo aleatório respostas falsas e verdadeiras. O sistema contém vários 

mecanismos para minimizar a influência da resposta à sorte.  

 

Os testes associados a cada questão têm objectivos próprios: testam conceitos, aplicações 

básicas desses mesmos conceitos e, quando possível, interpretações gráficas. Esta múltipla 

abordagem aumenta a compreensão dos conceitos.  

 

As experiências e testes realizados sobretudo com o programa EquaMat, onde após quinze 

anos o entusiasmo não só se mantém como aumenta, são bastante promissoras. A nível 

superior, onde as dificuldades de modelação e o correspondente trabalho informático são 

muito maiores, as experiências realizadas em várias disciplinas - Métodos Numéricos, 

Fundamentos de Matemática, Matemática Básica I, Cálculo I e Cálculo II - revelaram 

igualmente que este programa possui grandes potencialidades, como instrumento de apoio 

ao processo de aprendizagem, contribuindo decisivamente para aumentar o envolvimento 

dos alunos com as matérias, desde o início e durante todo o semestre. [Isi] 

 

Com a finalidade de se poder realizar um melhor acompanhamento das disciplinas, faltava 

uma ferramenta que fornecesse, em tempo real, análises estatísticas das respostas dos 

alunos ao programa.  

 

Esta dissertação tem como finalidade estudar vários métodos estatísticos e aplicá-los numa 

ferramenta de análise de dados em tempo real, intitulada de PmateStat.  

 

 

1.2. Estatísticas 
 

Quando se pretende fazer uma análise estatística de dados, há vários passos que têm de ser 

percorridos: 

• fazer a recolha dos dados; 

• preparar os dados para a análise; 

• analisar os dados; 

• apresentar os resultados.  
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Tendo em conta de que, quando se trata de um programa bastante activo, as bases de dados 

estão continuamente a crescer, sempre que se pretende fazer um tratamento estatístico 

actualizado, é necessário repetir o processo todo novamente, o que requer muito trabalho e 

se torna demorado. 

 

Com o avanço das tecnologias de informação, ter uma ferramenta que permita realizar na 

Internet, análises estatísticas automáticas, simplificará bastante e tornará mais rápido o 

acesso aos dados tratados, em qualquer lugar onde se tenha acesso à rede. 

Na plataforma de ensino assistido do PmatE existe essa necessidade. A quantidade de 

informação é muita e tende a crescer cada vez mais. Para além disso, há a necessidade de 

ter informação sempre actualizada, sobre a evolução dos alunos na sua aprendizagem, para 

se poder ter um melhor acompanhamento. A base de dados onde essa informação está 

contida é bastante extensa, portanto encontrar informação estatística manualmente, pode 

tornar-se bastante complicado. 

 

Esse motivo levou à criação de uma ferramenta em tempo real - o PmateStat - para 

extracção de informação dos dados acumulados, usando a linguagem de programação 

Active Server Pages (ASP). Pretende-se com esta ferramenta ter disponível uma gama de 

soluções automáticas, que permitam facilitar a procura de padrões de evolução das 

avaliações dos alunos, com dados actualizados e consoante as características pretendidas.  

A ferramenta permite aos alunos o acesso ao diagnóstico das suas dificuldades e aos 

professores um melhor conhecimento das competências adquiridas por estes e pelas 

turmas.  

 

Em relação a estatísticas descritivas, na Internet, encontram-se alguns sites (embora sejam 

ainda muito poucos) que realizam estatísticas em tempo real, automáticas e baseadas em 

selecções do utilizador, uma metodologia que é idêntica ao que se apresenta nesta 

dissertação. Exemplos disso são [Who] e [Glo]. 

 

Encontram-se sites que mostram estatísticas em tempo real, baseadas nas selecções do 

utilizador, mas não são calculadas no momento. Estas estatísticas são realizadas 
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previamente e depois disponibilizadas, sendo apenas apresentados os resultados de 

estatísticas pré-definidas, como se pode ver em [Eur] e em [Euc]. 

 

Nalguns sites é possível aplicar métodos de Data Mining a dados do utilizador, mas para 

isso, os dados têm de ser colocados num ficheiro de texto, consoante os critérios definidos 

e fazer o upload do ficheiro para o servidor onde, de seguida, são feitos os cálculos que são 

apresentados ao utilizador, como se pode ver em [Dat].  

 

Não foi possível encontrar algum site, que faça pesquisa de regras de associação 

automaticamente e em tempo real.  

 

Muitos sites (especialmente sites de comércio electrónico) usam regras de associação em 

tempo real para, por exemplo, questionar um utilizador que esteja a adquirir um artigo, se 

pretende adquirir também um outro, que se tenha encontrado estarem relacionados. Mas 

estas regras são calculadas previamente e depois implementadas nos sites. 

 

 

1.3. Estrutura da dissertação 
 

Esta dissertação encontra-se separada em duas partes, cuja estrutura está organizada da 

seguinte forma. 

 

Após a introdução à primeira parte, descrevem-se algumas formas de efectuar estatísticas 

descritivas e aborda-se o método de extracção de Regras de Associação, que serão 

implementados na ferramenta PmateStat, seguindo-se a descrição das funcionalidades 

desta ferramenta, com análises dos resultados obtidos. Para finalizar a primeira parte, será 

feita uma conclusão do trabalho realizado. 

 

Na segunda parte serão apresentados vários métodos estatísticos, que não foram 

implementados, mas que têm interesse para a ferramenta criada, podendo vir a ser 

implementados num trabalho futuro. Será feita uma descrição de cada um dos métodos e 
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em que medida poderão ser implementados na ferramenta. Depois desta descrição será 

apresentada uma conclusão a esta segunda parte da dissertação. 

 

 

1.4. Estatística Descritiva 
 

Quando se pretende fazer uma análise estatística, deve-se começar por fazer uma análise 

exploratória dos dados, para conhecer melhor e resumir o que se tem diante de si.  

Nesta fase calculam-se frequências, medidas de localização e de dispersão, para cada 

variável em estudo. 

 

Na análise descritiva existem várias medidas, que se dividem em dois grandes grupos: 

métodos numéricos e gráficos.  

Dentro dos métodos numéricos, podem-se encontrar entre outras, as seguintes medidas: 

• frequências absolutas2 e frequências relativas3; 

• média; 

• intervalo de confiança; 

• desvio padrão; 

• variância; 

• mediana; 

• moda; 

• distribuição. 

Dentro dos métodos gráficos, podem-se encontrar entre outros, os seguintes gráficos: 

• gráfico de barras; 

• gráfico de bigodes; 

• histograma. 

 

Os métodos gráficos são mais usados quando se quer identificar padrões. Os métodos 

numéricos usam-se preferencialmente quando se quer ter precisão e objectividade. Tendo 

em conta que se complementam um ao outro, é aconselhável usar os dois métodos. [Hyp]  

                                                            
2 números absolutos para cada valor 
3 proporções em percentagens 
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Um aspecto importante da descrição da variável é o gráfico da sua distribuição, que 

permite verificar a frequência dos valores da variável. O uso de gráficos permite mostrar 

ao investigador, como a variável se comporta na sua distribuição. [Ele] 

A média, sendo um parâmetro posicional, é geralmente a medida mais usada, pois fornece 

uma informação da tendência central da variável. 

 

As medidas referidas não podem ser aplicadas a qualquer tipo de dados, pois dependem do 

tipo de escala de valores da variável. 

As variáveis podem ser: 

• qualitativas nominais, em que os valores não têm relação de ordem entre eles. 

Tem-se os exemplos da profissão, do sexo.  

• qualitativas ordinais, onde os valores não são métricos, mas possuem relação de 

ordem. Por exemplo, a temperatura (baixa, amena, alta), a classificação 

(negativa, positiva). 

• quantitativas, sendo os valores medidos numa escala numérica. Sendo exemplo, 

o peso (medido em quilos), a idade. 

 

Aplicação no PmateStat: 

A estatística descritiva é sempre importante, para a procura de padrões de 

evolução das avaliações dos alunos, pois permite dar uma ideia geral e uma 

primeira comparação dos modelos, dos alunos, das turmas ou ainda dos cursos.  

 

 

1.5. Regras de Associação 
 

Esta análise permite encontrar regras do género “Se X então (provavelmente) Y”, onde X e 

Y podem ser valores, itens ou frases, podendo ser simples ou múltiplos. Tem como 

objectivo detectar relações, ou associações entre valores específicos de variáveis 

categóricas, dicotómicas ou variáveis de resposta múltipla como, por exemplo, “o cliente 

que encomenda o produto A, geralmente também encomenda o produto B ou C”, em 

grandes conjuntos de dados, identificando itens e co-ocurrências de diferentes itens que 

aparecem com maior frequência.  
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As tabelas de contingência podem ser usadas para analisar dados deste género, contudo nos 

casos em que o número de diferentes categorias dos dados é muito grande (por exemplo, o 

caso em que numa loja se guarda, numa base de dados, as compras de uma pessoa, cada 

registo pode variar entre um e centenas de artigos) e não é conhecido à priori, estas tabelas 

não se aplicam. [Ele] 

A análise de regras de associação obtém regras sem ser necessário indicar o número de 

categorias distintas presentes nos dados, ou a complexidade das associações, ou seja,  

constrói tabelas de contingência sem ser necessário especificar a dimensão das tabelas. 

 

Numa regra X => Y, o X e o Y são as duas partes da regra, sendo X o antecedente e Y o 

consequente. 

 

Exemplo de uma regra:  

Se (marca = Ferrari e sexo = masculino e idade < 30) então (risco = elevado e 

seguro = elevado). 

 

Numa regra de associação existem dois valores importantes: o suporte e a confiança da 

regra.  

O suporte é a probabilidade de que a observação contém um determinado valor, por 

exemplo, marca = Ferrari aparece em 5% dos casos. O suporte de uma regra X => Y é 

igual ao suporte da observação conjunta de X e Y, ou seja, é a frequencia(X,Y), [Bay] 

traduzindo-se por:  

registos de total
Y e X com registos de quantidade  

A confiança é a probabilidade condicional de uma observação que contém o valor X 

também conter o valor Y, ou seja, é a prob(Y|X). Por exemplo, se marca = Ferrari, em 60% 

dos casos, sexo = masculino. A confiança de uma regra X => Y [Bay] é dada por:  

suporte(X)
Y)suporte(X ⇒  
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Antes de se iniciar o processo de extracção de regras de associação, é necessário indicar 

valores de suporte e confiança mínimos, de modo a filtrar as regras resultantes. As que 

apresentam valores de suporte, ou de confiança baixos não interessam. 

 

Exemplos de apresentações comuns de uma regra:  

• 75% dos clientes que compram o artigo A também compram o artigo C; 

• se um cliente compra o artigo A e o artigo C então compra o artigo F em 75% 

dos casos, esta regra aplica-se a 30% dos casos; 

• {A, C} => {F}, com suporte 30% e confiança 75%; 

• se observarmos um conjunto de itens A e C, devemos também observar o item F; 

• para suporte mínimo 20% e confiança mínima 40%, {A, C} => {F} 

(confiança=75%, suporte=30%) e {B, E} => {A} (confiança=60%, 

suporte=35%). 

 

Utilizações mais comuns das regras de associação:  

• na saúde: com base em sintomas, resultados dos exames e diagnósticos dos 

doentes, obtêm-se associações, para se poder fazer a prevenção de doenças; 

• análise de mercado4: quais os artigos que são comprados em conjunto. Esta é a 

utilização mais comum das regras de associação. Com base nelas, pode-se 

aconselhar um comprador a levar também um outro artigo relacionado, pode-se 

colocar talões de desconto, pode-se vender em conjunto, pode-se colocar os 

artigos próximos, ou no caso de serem artigos essenciais, colocá-los longe para o 

cliente ter de percorrer a loja toda; [Agg93] 

• Web: incluir links dinâmicos nos sites, com base nas páginas visitadas. 

 

Algoritmos mais conhecidos, para obter os conjuntos frequentes para as regras: 

• Apriori - criado por [Agg94] e [Agg96], obtém os conjuntos frequentes, a partir 

de tamanho 1, até ao máximo de elementos possíveis, em que cada iteração 

analisa os conjuntos de tamanho m, guardando os que são frequentes para a 

iteração seguinte, onde analisa os conjuntos de tamanho m+1;  

                                                            
4 muitas vezes intitulada de Market Basket Analysis. 
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• Apriori TID - introduzido por [Agg94] e [Agg96], guarda a informação em 

memória, para não recorrer sempre à base de dados, por o acesso à base de dados 

ser mais demorado do que o acesso à memória principal e aplica o algoritmo 

Apriori nessa informação;  

• Apriori Hybrid - criado por [Agg94] e [Agg96], é a mistura dos algoritmos 

Apriori e Apriori TID, para bases de dados muito grandes, sendo usado o Apriori 

nas iterações iniciais, por ser mais rápido, mudando-se para o Apriori TID, 

algumas iterações depois, pois este passa a ser mais rápido;  

• Dynamic Itemset Counting - criado por [Bri], faz paragens periódicas em cada M 

registos. Em cada paragem é como se fosse uma passagem do Apriori, 

introduzindo os conjuntos de tamanho seguinte;  

• Partition - introduzido por [Sav], divide a BD em partições, identificando 

conjuntos candidatos de todos os tamanhos possíveis, que serão, numa iteração 

seguinte, confirmados se são, de facto, frequentes;  

• Sampling - criado por [Man], selecciona uma amostra da base de dados, para 

procurar os conjuntos frequentes, em vez de usar a base de dados inteira, sendo 

aplicado o algoritmo Apriori nessa amostra.  

 

Se o suporte de um conjunto está abaixo do suporte mínimo pode-se ignorar todos os seus 

superconjuntos5. [Agg94] 

 

Depois de se encontrar os conjuntos frequentes, deve-se procurar as regras de associação. 

O algoritmo introduzido por [Agg94] e [Agg96] para se obter as regras, a partir dos 

conjuntos frequentes, é o seguinte:  

dado um conjunto frequente l, construir regras (l - a) => a, em que a ⊆  l, sendo a 

confiança da regra dada por 
a)-suporte(l

suporte(l) , e o suporte da regra dado por 

suporte(l). 

 

                                                            
5 conjuntos com um tamanho maior que incluam esse conjunto. 
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No final, o algoritmo gera muitas regras satisfazendo os valores mínimos de suporte e 

confiança, portanto deve-se seleccionar as regras mais interessantes, saber como consultar 

as regras e sumariá-las. [Liu] 

Pode-se escolher as regras mais interessantes usando algumas medidas de interesse, como 

por exemplo, o suporte e a confiança já referidos, mas também o lift6, o leverage, o teste do 

χ2 (qui-quadrado), etc. Pode-se procurar subconjuntos de regras representativos ou 

óptimos7 e fazer a consulta de conjuntos de regras, pois existem linguagens inspiradas no 

SQL - como por exemplo o DMQL [Han], o MSQL [Imi] ou o Mine Rule [Meo] - para 

obter apenas as regras, que satisfaçam determinadas condições. 

 

Os valores de suporte e confiança são definidos no início da análise, mas também se pode 

definir outras medidas de interesse. Quanto maiores forem os valores de confiança e 

suporte mínimos, menor é o número de regras obtido no algoritmo. Pequenas alterações 

destes valores conduzem a grandes alterações nos resultados.  

Para evitar complexidade excessiva, também se pode definir previamente uma quantidade 

máxima de itens, para cada parte da regra.  

 

Uma regra X=>Y é interessante, se X e Y não são estatisticamente independentes. Se X e 

Y são estatisticamente independentes, então suporte(X∪Y) é aproximadamente igual a 

suporte(X)*suporte(Y). Neste caso, obtém-se também que confiança(X => Y) é 

aproximadamente igual a confiança(Ø => Y).  

Uma regra também é interessante se for inesperada, pois regras esperadas não interessam, 

já são conhecidas.  

 

O lift [Tan], [Alv] e [Web] mede quantas vezes acontece com mais frequência X e Y 

juntos, do que seria esperado se fossem estatisticamente independentes, ou seja, mede o 

melhoramento da regra relativamente à regra mais simples, tendo como resultado uma 

razão. O lift permite eliminar algumas regras de confiança elevada, mas com pouco 

interesse.  

 

                                                            
6 também conhecida por interest. 
7 conjuntos de regras óptimos para várias medidas de interesse, clustering. 
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Se o lift for igual a 1, significa que X e Y são independentes. Se uma regra tiver lift inferior 

a 1, não interessa. Portanto, quanto maior for o lift, mais interessante é a regra. 

suporte(Y)*suporte(X)
Y) suporte(X

suporte(Y)
Y)Xconfiança(Y)(X ∪

=
⇒

=⇒Lift   

 

O leverage [Web] mede a diferença entre X e Y aparecerem juntos e o que seria esperado 

se X e Y fossem estatisticamente independentes, ou seja, mede a importância da associação 

entre X e Y. É a percentagem de casos a mais do que seria de esperar, portanto obtém-se 

uma probabilidade.  

Se o leverage for igual a 0, significa que X e Y são independentes. Se o leverage for maior 

que 0 (correlação positiva), a regra é aceite. Se o leverage for menor que 0 (correlação 

negativa), a regra é rejeitada.  

Leverage(X =>Y) = suporte(X∪Y) - (suporte(X) * suporte(Y))             

 

O teste do χ2 é usado para testar se X e Y são correlacionados, sob a hipótese de X e Y 

serem independentes, ou seja, testa a significância do desvio da independência no 

observado. Valor do teste próximo de 0, indica independência e valor do teste alto indica 

correlação, que se deve verificar se é positiva ou negativa. Se o suporte da regra é mais alto 

do que o esperado, ou seja, suporte(X => Y) > suporte(X) * suporte(Y), então a correlação 

é positiva. Se o suporte da regra é mais baixo do que o esperado, ou seja, suporte(X => Y) 

< suporte(X) * suporte(Y), então a correlação é negativa. 

Portanto, supondo nível de significância α, se suporte(X => Y) > suporte(X) * suporte(Y) 

e χ2(X => Y) > χ2(α), então X e Y têm uma correlação positiva, sendo que a regra é mais 

frequente do que o esperado e não aparece “por acaso”, ou seja, é interessante. Se 

suporte(X => Y) < suporte(X) * suporte(Y) e χ2(X => Y) > χ2(α), então X e Y têm uma 

correlação negativa e a regra não interessa. Se suporte(X => Y) = suporte(X) * suporte(Y) 

ou χ2(X => Y) < χ2(α), então X e Y são independentes e a regra não interessa. 

Considerando f0 uma frequência observada e f uma frequência esperada, o valor do χ2 é 

definido por [Liu] do seguinte modo:  

∑ −
=

f
)f(f

χ
2

02  
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A tabela de dupla entrada seguinte, é a tabela de contingência de [Tan] e [Liu] para a regra X => Y 

com as frequências observadas, cujo objectivo é o teste do χ2 entre X e Y.  

 

 Y ¬Y  

X f11: frequencia(X => Y) f10: frequencia(X => ¬Y) f1+: frequencia(X) 

¬X f01: frequencia(¬X => Y) f00: frequencia(¬X => ¬Y) fo+: frequencia(¬X) 

 f+1: frequencia(Y) f+0: frequencia(¬Y) N: nº total de registos 

Tabela 1 - Tabela de contingência para a regra X => Y. 

Deste modo, o valor do χ2 fica definido como: 

∑
−

=
kj, jk

2
jkjk2

)E(f
))E(f(f

χ  

 

Após os cálculos necessários, o valor do χ2  em [Alv] fica definido da seguinte forma (na fórmula 

em vez de “suporte” tem-se “sup”): 

 

[ ]

[ ]
[ ] [ ]

[ ] [ ] [ ]sup(Y)-1*sup(X)-1
sup(Y)*sup(X)*1-Y)lift(X*N

sup(Y)-1*sup(Y)*sup(X)-1*sup(X)
sup(Y)*sup(X)-Y)sup(X*N

Y)sup(*sup(Y)*X)sup(*sup(X)
Y)sup(X*Y)Xsup(Y)Xsup(*Y)sup(X*NY)(Xχ

2

2

2
2

⇒=

⇒
=

¬¬
¬⇒⇒¬−⇒¬⇒

=⇒

  

Se existir uma regra {X, Z} => {Y}, mas a regra Z => Y tem um valor de χ2 baixo, então a 

regra não interessa, independentemente do valor de χ2 da regra X => Y. 

 

Aplicação no PmateStat: 

Este método de regras de associação é interessante, para aplicar na procura de 

padrões de evolução das avaliações dos alunos, para se poder encontrar 

associações entre os modelos de questões, a que os alunos respondem na 

competição.  
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1.6. Funcionalidades do PmateStat  
 
Para responder ao problema da procura de padrões de evolução dos alunos em tempo real, 

foi criada uma ferramenta - o PmateStat - que permite visualizar algumas estatísticas, 

dando ao utilizador hipóteses de definir alguns parâmetros.  

 

O que se pretende com o PmateStat é ter uma ferramenta que permita analisar os resultados 

de uma competição, de uma forma simples, rápida e em qualquer momento e local. 

 

Para exemplificação da ferramenta são usados dados dos treinos e da avaliação na 

disciplina de Métodos Numéricos do ano lectivo de 2003/2004 da Universidade de Aveiro, 

na aplicação PmatE. 

 

A ferramenta possibilita os seguintes módulos para análise estatística das competições: 

• visualização de quadros descritivos e de evolução temporal, da frequência 

relativa de acertos dos alunos nos vários modelos das questões; 

• visualização de gráficos descritivos da frequência relativa de acertos dos alunos 

nos vários modelos das questões; 

• obtenção de regras de associação entre os modelos das questões a que os alunos 

responderam; 

• visualização de análise de dados descritiva simples dos alunos e provas por 

curso. 

 

A ferramenta foi criada na linguagem de programação para a Internet ASP, usando também 

a linguagem JavaScript em parte do código e está implementada no servidor do site do 

PmatE. Para se poder ter uma imagem mais uniformizada na ferramenta tem-se folhas de 

estilo. Os dados estão guardados numa base de dados relacional SQL Server, tendo as 

consultas à base de dados, sido desenvolvidas em consultas na linguagem SQL. 

A ferramenta foi baseada numa tabela da base de dados, criada para o efeito, tendo sido 

preenchida com as necessárias consultas SQL à base de dados associada ao PmatE. Esta 

tabela inclui os dados necessários à ferramenta: 

• dados dos alunos; 
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• dados do modelo da questão: identificação e descrição da área, do tema, do sub 

tema, do objectivo principal e do objectivo secundário; 

• dados da resposta do aluno: quantas vezes o modelo saiu e quantas vezes acertou 

na questão. 

 

O esquema de navegação na ferramenta criada, é representado pelo seguinte fluxograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Esquema de navegação nos módulos da ferramenta. 
 

Os resultados obtidos nesta ferramenta são interessantes para:  

• os alunos realizarem um diagnóstico às suas dificuldades; 

• os professores terem um melhor conhecimento das competências adquiridas 

pelos alunos e pelas turmas; 

• investigadores analisarem os perfis  de evolução de aprendizagem dos alunos. 

 

De seguida, faz-se uma descrição dos módulos que compõem a ferramenta, possíveis 

aplicações e uma pequena análise dos resultados. A análise de resultados apresentada em 

cada módulo, pretende ser apenas um indicador da forma como estes podem ser tratados.  

 

Home Page da ferramenta 
PmateStat (menu.asp) 

Visualizar gráfico – Menu 
(menuGrafico.asp) 

Visualizar gráfico – Resultados 
(resultadosGrafico.asp) 

Visualizar quadro – Menu 
(menuQuadro.asp) 

Visualizar quadro – Resultados 
(resultadosQuadro.asp) 

Visualizar regras de associação – 
Menu (menuRA.asp) 

Visualizar regras de associação – 
Resultados (resultadosRA.asp) 

Visualizar análise de dados 
dos alunos e provas por curso 
(estatistica.asp) 

Visualizar quadros de evolução temporal – 
Menu (menuEvolucao.asp) 

Visualizar quadros de evolução temporal – 
Resultados (resultadosEvolucao.asp) 
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Quando se inicia a ferramenta PmateStat, é apresentado ao utilizador um menu de opções, 

onde se pode escolher que análise se pretende realizar e que conjunto de dados 

(competições) quer analisar. 

 

Na seguinte imagem pode-se visualizar este menu de opções. 

 

Figura 2 - Vista do módulo menu. 

 

Uma das opções do utilizador é obter uma análise de dados dos alunos e provas por curso 

na competição, onde é apresentado algumas estatísticas descritivas.  

Neste módulo é possível visualizar: 

• os cursos que tiveram alunos na competição, apresentando o código e o nome do 

curso; 

• o número de alunos de cada curso na competição; 

• o número de provas realizadas em cada curso na competição; 

• os cursos que tiveram mais alunos e provas na competição e esse número 

máximo; 

• os cursos que tiveram menos alunos e provas na competição e esse número 

mínimo; 

• a quantidade total de cursos que tiveram alunos na competição; 

• a quantidade total de alunos e provas feitas na competição; 

• a variância de alunos e provas por curso; 
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• a média de alunos e provas por curso, com o respectivo intervalo de confiança a 

95%. 

Para obter algumas destas estatísticas usou-se funções incluídas nas consultas da 

linguagem SQL, como por exemplo a média, os valores máximo e mínimo. 

 

Na imagem seguinte pode-se visualizar um resultado possível deste módulo onde se pode 

verificar entre outras coisas, que na competição de “Métodos Numéricos 2004 – Dados de 

avaliação”, os cursos “Engenharia Química – ramo polímeros e agromateriais” e “Física” 

tiveram 13 provas e 7 alunos na competição, sendo estes valores também os valores 

máximos das provas e dos alunos por curso. 

 

 

Figura 3 - Vista dos resultados do módulo estatistica. 
 

O utilizador também pode visualizar gráficos com as frequências relativas dos acertos dos 

alunos, nos vários modelos das questões. 

Para permitir ao utilizador uma utilização diversificada deste módulo, antes de o gráfico 

aparecer, o utilizador deve especificar as definições que pretende: 

• que cursos pretende analisar; 

• que áreas dos modelos das questões pretende analisar; 

• algumas características do gráfico, ou seja, as cores do fundo e das barras.  
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Para cada curso é apresentado o número de provas realizados pelos alunos e a quantidade 

de alunos na competição. 

Nas seguintes imagens pode-se visualizar este menu de opções para o gráfico: 

 

 

Figura 4 - Vista da parte de selecção dos cursos, do menu do módulo grafico. 
 

 

Figura 5 - Vista da parte de selecção das áreas e de características do gráfico, do menu do módulo 
grafico. 
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Depois de o utilizador especificar as definições pretendidas, o módulo apresenta o gráfico 

correspondente, com as frequências relativas dos acertos dos alunos, nos vários modelos 

das questões.  

Cada barra do gráfico representa a frequência relativa dos acertos dos alunos, num 

determinado modelo de questões. Por baixo das barras do gráfico está indicado os códigos 

do modelo correspondente, desde o objectivo secundário (que se encontra na primeira linha 

da descrição do modelo) até à área (na última linha da descrição), formando uma estrutura 

de árvore. Por cima de cada barra do gráfico tem-se a informação da percentagem de 

acertos dos alunos nesse modelo. 

Por fim, tem-se duas formas de visualização da estrutura em árvore dos modelos das 

questões, sendo a primeira uma estrutura fixa, como se pode ver na figura 7, e a segunda 

uma estrutura dinâmica, como é visível na figura 8. É uma forma de verificar a descrição 

dos códigos dos modelos presentes no gráfico e de ver a própria árvore dos modelos. 

Para facilitar a visualização da informação do modelo, quando se passa o cursor do rato por 

cima das barras, aparece uma caixa com a informação do modelo correspondente e a 

frequência relativa dos acertos dos alunos. 

 

Nas seguintes imagens pode-se visualizar resultados possíveis deste módulo, podendo-se 

verificar, por exemplo na figura 6 que na questão da área “Números e Cálculo”, com o 

tema "Polinómios, Equações e Inequações", o sub tema "Equações de 1º grau", um 

objectivo principal "Resolução de equações de 1º grau" e um objectivo secundário "Regra 

da multiplicação", correspondendo respectivamente aos códigos 4, 10, 94, 136 e 369, tem 

uma percentagem de 90,7% de acertos por parte dos alunos dos cursos de Economia, de 

Engenharia de Materiais e de Engenharia Electrónica e Telecomunicações. 
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Figura 6 - Vista do gráfico, dos resultados do módulo grafico. 
 

 

Figura 7 - Vista da árvore fixa, dos resultados do módulo grafico. 
 



 
 
 
 

Mestrado em Engenharia Electrónica e Telecomunicações 
 

 

21

 

Figura 8 - Vista da árvore dinâmica, dos resultados do módulo grafico. 
 

Outra análise que o utilizador pode realizar é a visualização de quadros com as frequências 

relativas dos acertos dos alunos, nos vários modelos das questões. 

Para o utilizador ter uma maior flexibilidade de análise, antes do quadro aparecer deve 

especificar as definições que pretende: 

• que cursos pretende analisar; 

• que áreas das respostas pretende analisar. 

Para cada curso é apresentado o número de provas realizados pelos alunos e a quantidade 

de alunos na competição. 

 

Na seguinte imagem pode-se visualizar este menu de opções para o quadro: 
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Figura 9 - Vista do menu do módulo quadro. 
 

Quando o utilizador especifica as características do quadro que pretende visualizar, o 

módulo apresenta o quadro com as frequências relativas dos acertos dos alunos, nos vários 

modelos das questões, organizado numa estrutura de árvore, desde a área do modelo na 

coluna da esquerda, até ao objectivo secundário numa das colunas mais à direita.  

Para cada modelo de questões o módulo apresenta o número de respostas correctas, o 

número de respostas e a frequência relativa das respostas dadas pelos alunos na 

competição.  

Conforme o valor da frequência relativa a cor de fundo da célula (no caso do modelo) ou a 

cor da letra (no caso do total dos modelos) muda, de acordo com o seguinte quadro. 

 

Intervalo do valor da frequência relativa Cor 

>= 0% e <= 25% vermelho 

> 25% e <= 50% laranja 

> 50% e <= 75% amarelo 

> 75% e <= 100% verde 

Tabela 2 - Cor das células e letras do quadro, conforme o valor da frequência relativa. 
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Nas seguintes imagens, pode-se visualizar resultados possíveis deste módulo onde se pode 

verificar, por exemplo, que na figura 10 na área de “Análise numérica”, com o tema 

"Álgebra linear numérica" e no sub tema "Métodos directos para sistemas lineares e 

inversão de matrizes", o total de percentagem de acertos nos modelos de questões dos 

alunos de Engenharia Cerâmica e do Vidro, de Engenharia de Materiais e de Engenharia e 

de Gestão Industrial no objectivo principal "Decomposição LU" é de 61,9%, tendo 

acertado 54,8% e 62,4% nos objectivos secundários que lhe correspondem. 

 

 

Figura 10 - Vista dos resultados do módulo quadro. 
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Figura 11 - Outra vista dos resultados do módulo quadro. 
 

Uma outra análise que o utilizador pode efectuar é a obtenção de regras de associação entre 

os modelos das questões a que os alunos da competição responderam. Para uma melhor 

geração de regras, o utilizador deve definir vários parâmetros, sendo eles: 

• os cursos que pretende analisar; 

• os modelos de questões que pretende analisar; 

• as características das medidas de interesse nas regras de associação, ou seja, os 

valores de suporte, confiança, lift, leverage e qui-quadrado mínimos; 

• a fasquia de separação de um aluno acertar no modelo que se pretende analisar, 

por exemplo, para uma fasquia de 50%, caso o aluno acerte mais de 50% das 

perguntas nesse modelo considera-se que o aluno respondeu certo ao modelo. 

Os valores de suporte, confiança, lift, leverage e qui-quadrado mínimos e fasquia de 

separação de acerto no modelo, estão preenchidos com os valores mais usuais e é 

apresentada uma pequena descrição destas medidas, para ajudar o utilizador. 

Para cada curso é apresentado o número de provas realizados pelos alunos e a quantidade 

de alunos que responderam à competição. 

Para escolher que modelos de questões pretende analisar, o utilizador tem duas opções: 

• pode optar por um modelo específico, seleccionando as opções pretendidas; 

• pode optar entre modelos gerais, seleccionando qual a opção pretendida. 
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Nas seguintes imagens pode-se visualizar este menu de opções para as regras de 

associação: 

 

 

Figura 12 - Vista da parte de selecção dos cursos e dos modelos de questões, do menu do módulo RA. 
 

 

Figura 13 - Vista da parte de selecção dos modelos de questões e definições das medidas de interesse 
das regras de associação, do menu do módulo RA. 
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Depois de o utilizador definir as características que pretende para a análise, o módulo  

apresenta as regras de associação e conjuntos frequentes gerados, entre os modelos 

respondidos pelos alunos na competição. 

Para obter as regras de associação aplica-se o algoritmo Apriori TID, por ser simples de 

aplicar e para se diminuir tempo nas consultas à base de dados e portanto na obtenção das 

regras.  

Para cada regra de associação para além dos valores de suporte e confiança, calcula-se 

também as medidas de interesse lift, leverage e teste do qui-quadrado. 

O módulo apresenta:  

• as definições feitas pelo utilizador; 

• os itens entre o quais se vai tentar descobrir regras de associação; 

• os conjuntos frequentes com o valor de suporte; 

• as regras de associação com os valores de confiança, suporte, lift, leverage e 

teste do qui-quadrado; 

• uma pequena descrição do lift, leverage e do teste do qui-quadrado. 

Ao se passar o cursor do rato por cima das linhas dos conjuntos frequentes ou das regras de 

associação, aparece uma caixa com a informação dessa linha, contendo a descrição dos 

códigos envolvidos e os valores calculados.  

 

Nas seguintes imagens pode-se visualizar alguns resultados possíveis neste módulo. Como 

exemplo, pode-se verificar que entre os temas dos modelos presentes na competição, uma 

das regras encontradas pelo módulo indica que, se um aluno responde correcto ao tema 

“análise de erros e análise intervalar” então responde incorrecto ao tema “aproximação 

numérica e geometria computacional”, esta regra tem uma confiança de 80,9% e apresenta 

um suporte de 72,1%, tendo um valor de lift de 1,023, um leverage de 0,016 e um teste de 

qui-quadrado de 2,11, o que indica que a regra é pouco interessante. 
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Figura 14 - Vista dos resultados do módulo RA. 
 

 

Figura 15 - Continuação da vista dos resultados do módulo RA. 
 

Para verificar se as regras de associação obtidas neste módulo estão a ser bem geradas, 

comparou-se os resultados deste módulo com os resultados de outros programas de cálculo 

de regras de associação.  

Para calcular regras de associação existem vários programas, como por exemplo, o Caren 

[Car], o Magnum Opus [Mag] ou o WEKA [Wek].  
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O WEKA8 é um software de Data Mining construído na linguagem de programação Java, 

que contém uma colecção  de algoritmos de aprendizagem de máquina para tarefas de Data 

Mining. Os algoritmos podem ser aplicados directamente num conjunto de dados ou 

chamados a partir de um programa em Java. O programa inclui ferramentas para pré-

processamento dos dados, classificação, regressão, agrupamento, regras de associação e 

visualização. Sendo um software de open source, estão sempre em desenvolvimento novos 

cenários para aprendizagem de máquina. 

O algoritmo de obtenção de regras de associação do WEKA é semelhante ao módulo 

apresentado nesta ferramenta, pois tem praticamente as mesmas opções para valores pré-

definidos das medidas de interesse e os mesmos valores de caracterização das regras. Para 

além disso, não tem limite no tamanho das partes antecedente e consequente das regras, o 

que não acontece com os outros dois programas que limitam a 1 o tamanho do consequente 

das regras.  
 

O Magnum Opus aplica o poder dos avanços mais recentes na tecnologia de descoberta de 

regras, com uma grande flexibilidade e facilidade de utilização. 
 

O Caren9 gera regras de associação, numa implementação Java do algoritmo Apriori com 

vista à classificação. Pode-se utilizar diversos formatos10 para os ficheiros de entrada e de 

saída - as regras. O pacote inclui um classificador que usa modelos de previsão baseados 

nas regras geradas. 
 

A tabela seguinte mostra que medidas de interesse se pode pré-definir, nos programas e na 

ferramenta, para uma filtragem das regras criadas. 
 

 
Suporte Confiança 

Nível de 

significância 
Leverage Lift Outras 

PmateStat sim sim sim sim sim não 

Magnum Opus sim sim sim sim sim sim 

WEKA sim sim não sim sim sim 

Caren sim sim não não não não 

Tabela 3 - Medidas de interesse disponíveis nas aplicações, para filtragem das regras criadas. 
                                                            
8 WEKA - Waikato Environment for Knowledge Analysis 
9 CAREN - Class project Association Rule ENgine 
10 Por exemplo, formato de texto, csv, prolog, etc. 
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Para verificar se os resultados deste módulo estão correctos, usou-se um dos conjuntos de 

dados que é possível obter na ferramenta, tendo-se preparado esse conjunto de dados 

correctamente para cada programa, visto que têm diferentes definições para os dados de 

entrada. De seguida, comparou-se os resultados obtidos na ferramenta com os obtidos 

nesses três programas.   

As definições usadas para se obter o conjunto de dados, a listagem do conjunto de dados e 

os outputs obtidos na ferramenta e nos programas, encontram-se no apêndice A. 

Comparando as regras de associação obtidas pelos programas, com as obtidas na 

ferramenta, pode-se concluir que:  

 

• o Magnum Opus só cria regras com o grupo consequente de tamanho 1, pelo que 

as regras com grupos consequentes de tamanho maior do que 1 não aparecem. 

Tendo em conta as regras formadas com tamanho 1 no grupo consequente, 

obtiveram-se as mesmas regras que também se obtiveram neste módulo. Os 

valores de confiança, suporte, lift e leverage obtidos são iguais.  

• no WEKA obtiveram-se as mesmas regras que também se obtiveram neste 

módulo. Os valores de confiança, lift e leverage obtidos são iguais.  

• o Caren só cria regras com o grupo consequente de tamanho 1, pelo que as 

regras com grupos consequentes de tamanho maior do que 1 não aparecem. 

Devido ao facto de apenas ter como medidas de interesse o suporte e a 

confiança, e portanto a filtragem das regras ser menor, o programa gerou mais 

regras do que este módulo. Tendo em conta as regras formadas com tamanho 1 

no grupo consequente, obtidas neste módulo, o Caren obteve as mesmas regras, 

com valores de suporte e confiança iguais.  

 

Estes resultados permitem concluir que o algoritmo está a ser bem aplicado.  

 

Uma última análise que também está disponível na ferramenta é a visualização de quadros 

de evolução temporal, onde se pode ver as frequências relativas dos acertos dos alunos, nos 

vários modelos de questões a que os alunos responderam na competição, ao longo do 

tempo, apresentando uma sequência das várias provas dos alunos ordenados 

cronologicamente para cada aluno, turma ou curso. 
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Para o utilizador poder ter um maior controlo sobre o que quer analisar, a ferramenta 

apresenta um menu de opções, onde se pode definir o que se pretende obter nos quadros de 

evolução temporal. 

Neste módulo o utilizador pode definir: 

• se pretende analisar por alunos, cursos ou turmas; 

• que modelos de questões pretende analisar. 

Para cada aluno, curso ou turma é apresentado o número de provas realizados pelos alunos 

e a quantidade de alunos (no caso dos cursos ou turmas) na competição. 

Para escolher que modelos de questões pretende analisar, o utilizador tem duas opções: 

• pode optar por um modelo específico, seleccionando as opções pretendidas; 

• pode optar entre modelos gerais, seleccionando qual a opção pretendida. 

 

Nas seguintes imagens pode-se visualizar este menu de opções de quadros de evolução: 

 

 

Figura 16 - Vista da parte da selecção dos alunos, do menu do módulo quadroEvolucao. 
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Figura 17 - Vista da parte da selecção das turmas e dos modelos de questões, do menu do módulo 
quadroEvolucao. 

 

 

Figura 18 - Vista da parte da selecção dos cursos e dos modelos de questões, do menu do módulo 
quadroEvolucao. 

 

Após o utilizador especificar o que pretende analisar, o módulo apresenta o quadro de 

evolução temporal, com as frequências relativas dos acertos dos alunos, nos vários 

modelos de questões a que os alunos responderam na competição, ao longo do tempo. 
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Cada linha no quadro é uma prova de um aluno, aparecendo um separador sempre que se 

muda de aluno, turma ou curso dependendo do que o utilizador optou por analisar. Para 

cada prova, o módulo indica algumas características (como o tipo de competição, o código 

do aluno e do seu curso) e apresenta a quantidade e a frequência relativa das respostas 

correctas dadas pelos alunos em cada modelo presente nessa prova.  

Conforme o valor da frequência relativa, a cor de fundo da célula muda de acordo com o 

seguinte quadro. 

 

Intervalo do valor da frequência relativa Cor 

>= 0% e <= 25% vermelho 

> 25% e <= 50% laranja 

> 50% e <= 75% amarelo 

> 75% e <= 100% verde 

Tabela 4 - Cor das células do quadro de evolução, conforme o valor da frequência relativa. 
 

Na coluna onde se indica se a prova foi realizado como competição ou como treino, pode-

se ver a cor cinzenta no fundo da célula, caso a competição seja treino. 

 

Nas seguintes imagens pode-se visualizar alguns resultados possíveis deste módulo. Pode-

se verificar, por exemplo na figura 19, que no tema 31 “Análise de erros e análise 

intervalar” a percentagem de acertos ao longo do tempo baixou, enquanto que no tema 32 

“Equações não lineares e transcendentais” aumentou ligeiramente. 
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Figura 19 - Vista duma competição de avaliação, dos resultados do módulo quadroEvolucao. 
 

 

Figura 20 - Vista duma competição de treino e avaliação, dos resultados do módulo quadroEvolucao. 
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1.7. Conclusão 
 

Extrair informação estatística actualizada de um grande número de dados que estão em 

constante crescimento é um trabalho moroso e complicado. Este motivo levou à criação de 

uma ferramenta estatística em tempo real para obtenção dessa informação. 

  

Descreveu-se o método de detecção de padrões Regras de Associação e a ferramenta 

PmateStat onde esse método foi implementado. Para além disso, também se observou a 

estatística descritiva que foi implementada na ferramenta sob a forma de geração de 

quadros e gráficos descritivos do comportamento dos alunos nas avaliações. 

 

Para a criação desta ferramenta em tempo real foi usada a linguagem de programação ASP. 

 

Mostrou-se que com esta ferramenta de trabalho a obtenção de tratamento estatístico dos 

dados ficou bastante mais facilitado. 
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Parte 2     Ampliação do PmateStat 
 
 
 
 
 
 
 
Nesta parte abordam-se vários métodos estatísticos que são interessantes para a procura de 

padrões de evolução dos alunos na sua aprendizagem, não tendo sido incluídos na 

ferramenta por falta de tempo. Estes métodos são aqui vistos como um trabalho futuro a ser 

desenvolvido. 

A análise de cada método contém um resumo e de que forma podem vir a ser 

implementados na ferramenta criada.  

 

 

2.1. Análise de Clusters 
 

A questão fundamental a que este método tenta responder é como organizar dados 

observados em estruturas - os clusters ou grupos.  

A análise de clusters tenta agrupar os objectos, fazendo com isso que haja uma redução dos 

dados, não sendo necessário hipóteses à priori, nem testes estatísticos de significância. 

Para se poder concentrar os objectos nos clusters usam-se métodos de similaridade ou 

métrica, sendo a mais conhecida a métrica euclidiana (métrica usual), mas que tem a 

contrariedade de ser dependente do tipo de dados e da escala dos valores das variáveis ou 

seja, só variáveis quantitativas são aceites e as variáveis devem estar na mesma escala de 

valores, para que as variáveis com valores mais altos não tenham mais peso na métrica do 

que as que têm valores mais baixos, devendo-se ter isso em consideração na fase de 

preparação dos dados. 
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Um cluster é um grupo de indivíduos da amostra que tem pouca variação das diferenças 

entre indivíduos e tem muita variação das diferenças com os outros clusters. A razão entre 

variância entre clusters e a variância dentro dos clusters deve ser máxima. [Dil] 

 

Este método é composto pelo seguinte algoritmo:  

• dada uma matriz de n objectos por p variáveis, transformar numa matriz n por n 

de semelhanças (distâncias) calculadas entre os pares de objectos ao longo das p 

variáveis;  

• de seguida aplica-se a formação dos clusters, que pode ser através de métodos 

hierárquicos, métodos de exclusividade mútua (não hierárquicos) ou métodos 

gráficos;  

• por fim analisam-se os clusters.  

 

Os métodos hierárquicos são os métodos de análise de clusters mais utilizados. Fazem 

sucessivas fusões ou divisões dos dados, agrupando em vários níveis, sendo a introdução 

de um objecto num cluster irreversível, ou seja, não permite a mudança de objectos que 

foram incorrectamente classificados numa fase inicial do processo. Como se fazem 

sucessivas fusões ou divisões dos dados, torna-se difícil decidir o número de clusters, ou 

saber onde parar a formação de clusters.  

Existem dois tipos de métodos hierárquicos:  

• os aglomerativos - fazem uma série de fusões dos objectos para clusters, i.e., de 

1 objecto por cluster para n objectos num cluster. Um exemplo deste tipo é o 

método Single Linkage.  

• as divisões - partem os clusters em cada vez mais pequenas subdivisões, i.e., de 

n objectos num cluster para 1 objecto por cluster. Um exemplo deste tipo é o 

método da distância média de separação. 

O resultado de ambos é ilustrado num dendograma, que ilustra as divisões ou fusões que 

foram efectuadas em cada nível sucessivo, como se pode ver na figura seguinte, que ilustra 

um método hierárquico do tipo aglomerativo. [Dil] 
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Figura 21 - Dendograma do tipo aglomerativo. 
 

Problemas que podem surgir nestes métodos: 

• os clusters podem vir a ser heterogéneos pois não são agrupados por “correntes” 

intermédias. Os objectos são agrupados em clusters já existentes (em vez de 

criar um novo) muito cedo.  

• clusters razoavelmente distintos podem não aparecer se um pequeno cluster de 

objectos intermédios está presente entre os clusters.  

 

Os métodos não hierárquicos são mais rápidos a convergir para o resultado final, pois têm 

critérios de agrupamento, com vista a optimizar as distâncias nos clusters, minimizando a 

distância dentro do cluster e maximizando a distância entre clusters. Não requerem que a 

introdução de um objecto num cluster seja irreversível, os objectos podem ser recolocáveis 

mesmo que as atribuições iniciais sejam incorrectas. O uso destas técnicas assume que se 

saiba à partida o número final de clusters (embora alguns métodos permitam que o número 

possa mudar ao longo da análise), enquanto que nos métodos hierárquicos a especificação 

do número de clusters só se determina no fim do algoritmo.  

Os métodos diferem nos seguintes aspectos:  

• a forma como os clusters são inicializados;  

• a forma como os objectos são atribuídos aos clusters;  

• a forma como os objectos que já pertencem a um cluster, são atribuídos a outros 

clusters. 

Para encontrar o número correcto de clusters a formar pode-se usar algoritmos de 

validação cruzada. 

Um exemplo de métodos não hierárquicos, é o método K-means que procura diminuir o 

erro dos indivíduos estarem atribuídos em cada cluster, ao mover os indivíduos de um 
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cluster para outro, até que nenhuma transferência entre indivíduos resulte numa redução 

desse erro, usando para isso a média das variáveis em cada cluster. 

 

Como alternativa aos métodos descritos, existem os métodos gráficos. Providenciam uma 

medida extremamente útil e flexível para explicar, interpretar e analisar dados recorrendo 

ao uso de pontos, linhas, áreas, caras ou outras formas geométricas e não necessitam 

algoritmos computacionais para obter os clusters, ou seja, tenta-se agrupar as formas 

geométricas em clusters pela sua semelhança.  

 

Um exemplo são os Glyphs e Metroglyphs, onde cada objecto corresponde a um Glyph e 

cada recta do Glyph é uma variável. A recta varia conforme a variável correspondente. 

Uma variação aos Glyphs são as estrelas, onde cada variável é uma recta e não há círculos, 

apenas se unem os traços. [Dil] 

Na figura seguinte pode-se ver exemplos de Glyph e estrela.  

    

Figura 22 - Glyph e estrela. 
 

Outro exemplo de métodos gráficos são as caras de Chernoff. Desde o seu aparecimento 

têm sido criadas muitas aplicações criativas. Na sua forma original, permitia até 18 

variáveis, mas foi estendida e inclui mais 3 ou 4 variáveis. Cada variável é associado a uma 

de 18 medidas faciais divididas em cabeça, boca, nariz, olhos, sobrancelhas e orelhas. 

Fazem-se os clusters conforme as semelhanças das caras criadas.  

Na figura seguinte pode-se ver uma cara de Chernoff [Dil] e as medidas que fazem variar 

as caras.  
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Figura 23 - Cara de Chernoff. 
 

Na fase de análise do perfil dos clusters, verifica-se:  

• como diferem os clusters;  

• qual o número óptimo correcto de  clusters; 

• se o ajustamento da solução é bom em relação aos perfis dos clusters. 

 

A análise de clusters levanta alguns problemas, cuja solução nem sempre é simples. 

Alguns exemplos são:  

• a necessidade de uma preparação prévia dos dados, pois há muitos pormenores 

(outliers, variáveis com escalas diferentes, etc.) que se forem esquecidos podem 

prejudicar e influenciar os resultados; 

• a necessidade de escolher uma medida de similaridade (métrica);  

• a necessidade de escolher um método para a formação de clusters;  

• a necessidade de analisar os clusters obtidos (sempre muito subjectivo). 

 

Dos pontos anteriores percebe-se que há um grande número de parâmetros a serem 

atribuídos pelo utilizador, pelo que o cuidado e a boa decisão são factores importantes na 

análise e sugere-se que a análise seja repetida várias vezes com diferentes valores 

especificados. 
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Aplicação no PmateStat: 

A análise de Clusters é interessante para a procura de padrões de evolução dos 

alunos, uma vez que permite agrupar alunos consoante os grupos de respostas 

dadas no sistema de avaliação ou seja, pode-se encontrar vários grupos de alunos, 

em que cada grupo responde mais acertado ou errado a determinados modelos de 

questões. 

 

 

2.2. Análise de Componentes Principais 
 

O objectivo é representar um número de variáveis iniciais, a partir de um menor número de 

variáveis hipotéticas, sem perda significativa de informação contida no conjunto das 

variáveis iniciais.  

Baseia-se no pressuposto de que se podem definir vectores (as componentes principais) 

estatisticamente não correlacionados a partir de combinações lineares das variáveis 

iniciais, permite portanto, transformar um conjunto de variáveis iniciais correlacionadas 

entre si, num outro conjunto de variáveis não correlacionadas (ortogonais). 

Consiste no exame das relações entre cada par de variáveis, que poderá permitir identificar 

subconjuntos de variáveis que estão muito correlacionadas entre si no interior de cada 

subconjunto, mas pouco associadas a variáveis de outros subconjuntos. [Rei] 

 

É uma técnica de modelação estatística que pode ser usada com a combinação de outros 

métodos estatísticos, como a análise de clusters ou a análise discriminante, para obter 

resultados mais robustos.  

É um método para analisar os dados de um grupo, mas tem sido usado para comparar os 

dados de vários grupos, em que os investigadores analisam os dados de cada grupo 

separadamente e depois comparam os vectores resultantes. [Krz] 

 

Será considerada uma análise exploratória se for utilizada com o objectivo de reduzir a 

dimensão dos dados, mas também pode ser confirmatória se for utilizada para testar uma 

hipótese inicial de que os dados poderão ser reduzidos a uma determinada dimensão e de 

qual a distribuição das variáveis segundo essa dimensão. 
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A quantificação destas componentes e a medida de contribuição de cada uma para a 

explicação do comportamento das variáveis iniciais constituem os resultados mais 

importantes de aplicação do método. 

 

No final da análise obtém-se um menor número de variáveis para analisar, perdendo 

alguma da informação inicial, mas ganhando em termos de simplificação e de uma 

compreensão mais imediata das variáveis. Isto porque depara-se muitas vezes com dezenas 

de variáveis, o que se traduz em muitos parâmetros a calcular para descrever toda a sua 

informação, tornando-se absolutamente necessário reduzir a dimensão da análise para que 

a situação se torne compreensível. [Dil] 

 

As componentes são obtidas por ordem decrescente de importância (pela quantidade de 

variância dos dados originais, ainda não explicada pelas componentes anteriores). 

O seu objectivo não é explicar as correlações entre as variáveis, mas apenas encontrar 

funções matemáticas entre as variáveis iniciais que expliquem o máximo possível da 

variância existente nos dados e os permitam descrever e reduzir.  

 

As componentes principais são expressas como combinações lineares das variáveis 

originais. Para m componentes e p variáveis, com m≤p, pode-se ter a seguinte 

representação matemática [Rei].  

 

CP1 = a11X1 + a21X2 + ... + ap1Xp 

CP2 = a12X1 + a22X2 + ... + ap2Xp 

... 

CPm = a1mX1 + a2mX2 + ... + apmXp 

 

As variáveis observadas devem estar todas na mesma escala. Muitas vezes tal não 

acontece, portanto deve-se padronizar as variáveis para que tenham uma variância unitária.  

 

A soma dos quadrados dos pesos das variáveis para cada factor (soma em coluna), 

corresponde ao valor próprio da componente, enquanto que a soma dos quadrados dos 

pesos dos factores para cada variável (soma em linha), corresponde à proporção da 
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variância de cada variável, explicada pelas componentes retiradas e será igual a 1 se forem 

consideradas todas as componentes. 

 

A interpretação de cada componente é feita com base nos pesos das variáveis e fica 

simplificada se cada variável tiver um peso relativamente mais elevado para apenas uma 

das componentes e pesos pequenos ou próximos de zero para todas as restantes 

componentes, que pode ser conseguido através da rotação das componentes principais. A 

aplicação de um método de rotação tem como objectivo principal a transformação dos 

coeficientes das componentes principais retidas numa estrutura simplificada. 

 

Se alguma das variáveis for linearmente dependente das outras, alguns valores próprios 

serão nulos e a matriz de correlação terá uma característica m<p, nesse caso, a variância 

poderá ser completamente explicada pelas primeiras m componentes principais. A 

dependência linear é rara, a não ser que se introduzam, propositadamente, variáveis 

redundantes. O que é mais usual ocorrer é a dependência linear aproximada entre algumas 

das variáveis. Neste caso, os valores próprios menores são muito próximos de zero e a sua 

contribuição para explicar a variância será muito pequena. Por isso, retirar estas 

componentes da análise não implica uma perda significativa de informação. Existem 

critérios práticos para determinar quantas componentes excluir da análise. 

 

Aplicação no PmateStat: 

A análise de componentes principais, uma vez que tem como objectivo diminuir o 

número de variáveis é interessante, pois dará uma ideia das variáveis que devem 

ser analisadas e diminuir o número de variáveis a trabalhar. Também é 

interessante ver que variáveis podem estar a contribuir mais para a diversificação 

dos grupos de alunos. 

 

 

2.3. Análise Discriminante 
 

A Análise de Função Discriminante é usada para determinar que variáveis descriminam 

(separam) entre dois ou mais grupos de ocorrências naturais, ao pegar numa amostra já 
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separada em grupos bem definidos e verificar como é que as variáveis influenciam no 

grupo. Também é usada para classificar casos em diferentes grupos. 

 

A ideia básica subjacente à análise discriminante de funções é determinar onde é que 

grupos diferem relativamente à média de uma variável e de seguida usar essa variável para 

prever membros dos grupos, gerando um modelo dos grupos - a função discriminante. 

Pode-se questionar se dois ou mais grupos são estatisticamente diferentes entre si em 

relação à média de uma variável específica, contudo deve ser claro que, se as médias de 

uma variável são estatisticamente diferentes em grupos diferentes, então pode-se dizer que 

esta variável discrimina entre os grupos. [Ele] 

 

No caso de uma única variável, o teste de significância de uma variável discriminar ou não 

entre grupos é o teste de Fisher. 

 

Por exemplo, quando se quer saber que variáveis descriminam numa população que pode 

optar por uma entre várias opções diferentes. Recolhe-se várias informações sobre a 

população e então a análise determina quais são as melhores variáveis para prever as 

escolhas da população.  

 

Um exemplo prático:  

Supondo que se mede a altura de uma amostra aleatória de 50 homens e 50 

mulheres. As mulheres são em média não tão altas como os homens. Esta 

diferença será reflectida na diferença das médias (para a variável altura). Assim, a 

variável altura permite-nos discriminar entre homens e mulheres com uma 

probabilidade de hipóteses de acertar: se uma pessoa é alta, então é provável que 

seja um homem, se uma pessoa é baixa, então é provável que seja uma mulher. 

Este exemplo pode-se generalizar para grupos e variáveis que são menos triviais. 

 

Computacionalmente a Análise Discriminante é muito parecida com a análise de variância 

(ANOVA). São aplicadas todas as suposições que também são aplicadas na análise de 

variância e pode-se fazer os testes estatísticos das suposições que também podem ser feitos 

na análise de variância. [Ele] 
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As suposições são:  

• distribuição normal das variáveis;  

• homogeneidade das variâncias/covariâncias por grupos;  

• não correlação entre médias e variâncias (ou desvios padrão) das variáveis por 

grupos;  

• as variáveis usadas para a discriminação entre grupos não podem ser 

completamente redundantes, i.e., não pode haver variáveis que são a combinação 

linear de outras variáveis, sendo uma forma de  prevenir isto, o cálculo dos 

valores de tolerância para cada variável, pois se uma variável for quase 

completamente redundante o seu valor de tolerância será aproximadamente zero. 

 

Um dos métodos para determinar quais as variáveis que discriminam é o Stepwise 

Discriminant Analysis, existindo duas versões. Uma delas é o Forward Stepwise Analysis, 

em que o modelo é construído passo a passo. Em cada passo todas as variáveis são revistas 

e avaliadas para determinar qual é a que contribui mais para a discriminação entre os 

grupos. Essa variável será então incluída no modelo e assim sucessivamente. 

A outra é o Backward Stepwise Analysis, que é parecida com a anterior, mas em sentido 

contrário ou seja, todas as variáveis são incluídas no modelo e em cada passo a variável 

que menos contribui para a previsão de membros dos grupos é retirada. No final irá 

manter-se apenas a variável mais importante no modelo, a que mais contribui para a 

discriminação entre os grupos. 

A decisão de incluir ou retirar variáveis do modelo no algoritmo é tomada através do valor 

estatístico F, que indica o seu significado estatístico na discriminação entre grupos. 

 

Também existe o caso de se querer discriminar dois grupos, neste caso, aplica-se o método 

Two-Group Discriminant Function11 que é análogo à regressão múltipla. Ao se codificar os 

dois grupos na análise como 1 e 2 e usar-se essa variável como variável dependente numa 

análise de regressão múltipla, obtém-se resultados análogos àqueles obtidos através da 

análise discriminante, ajustando-se a uma equação linear do tipo: 

Grupo = a + b1x1 +  b2x2 + ... + bmxm 

                                                            
11 também conhecido por Fisher Linear Discriminant Analysis. 
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onde a é uma constante e b1,...,bm são coeficientes de regressão. A interpretação dos 

resultados dum problema de dois grupos é directo e semelhante à lógica da regressão 

múltipla, ou seja, as variáveis com um coeficiente de regressão normalizado maior, são as 

que mais contribuem para a previsão de membros dos grupos. 

 

Quando se pretende a previsão de classificação de casos, a partir do momento em que o 

modelo é finalizado e as funções discriminantes estão encontradas, pode-se prever a que 

grupo um caso particular pertence, podendo-se usar os algoritmos à priori ou post hoc, 

sendo este último melhor. No à priori não se sabe o que vai acontecer, no post hoc prevê-se 

com base nos dados já conhecidos. Ao se construir e testar o modelo e de seguida tentar 

prever a classificação de novos casos, é muito provável que a previsão esteja correcta, mas 

também pode ocorrer uma previsão incorrecta. Se todos os casos a prever já foram usados 

no modelo, então a previsão dos casos estará muito provavelmente correcta.  

Também se pode usar funções de classificação para determinar a que grupo cada caso 

muito provavelmente pertence. Existem tantas funções de classificação como grupos. Cada 

função permite obter uma pontuação de classificação de cada caso para cada grupo. O 

grupo onde o caso tiver maior classificação é o grupo a que o caso pertence.  

 

Aplicação no PmateStat: 

Este método de análise discriminante é interessante na procura de padrões de 

evolução das avaliações dos alunos, para ver que variáveis separam os grupos de 

alunos consoante as suas respostas, mas para isso é necessário obter mais 

informações dos alunos, como o sexo, idade, número de matriculas na disciplina, 

etc. Também pode ser interessante analisar as respostas dadas pelos alunos, 

comparando um determinado modelo com os outros modelos, ou seja, analisar 

que modelos estão relacionados.   

Um problema deste método é ter demasiados pré-requisitos das variáveis a 

cumprir, que pode limitar bastante o uso deste método. 
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2.4. Data Mining 
 

Data Mining é um processo analítico utilizado para explorar grandes quantidades de dados 

na procura de padrões ou relações entre variáveis, aplicando de seguida os padrões 

encontrados a novos conjuntos de dados, para a sua validação.  

 

Surgiu com a necessidade de se ter um grande registo de informação, que está sempre a 

aumentar e a necessidade de compreender melhor os dados. A partir dos dados gera-se 

modelos para apoiar nas decisões.  

Este método é uma mistura de estatística, inteligência artificial e pesquisas de bases de 

dados, para se obter uma aprendizagem automática e para se obter conhecimento. 

O Data Mining tem como tarefas a classificação, a regressão (é uma classificação com 

dados contínuos), a previsão, a associação, o agrupamento, a detecção de desvios, a 

descrição, etc.  [Ada] 

 

Usa muitos dos princípios e técnicas referidas tradicionalmente como análise exploratória 

de dados, que é usada para identificação de relações sistemáticas entre variáveis, quando 

não há previsões à priori da natureza dessas relações. Exemplos desta são a regressão não 

linear, análise de clusters, análise factorial, análise de séries temporais.  

A diferença do Data Mining para a análise exploratória de dados é que esta última 

preocupa-se com os dados mais a fundo, identificar dependências multivariadas entre as 

variáveis e as funções escondidas entre os dados, enquanto que no Data Mining o objectivo 

é produzir uma solução que possa gerar previsões úteis.  [Ele] 

 

Um processo de Data Mining consiste em 3 passos:  

• exploração inicial;  

• construção do modelo ou identificação de padrões com verificação ou validação; 

• reprodução, i.e., aplicação do modelo obtido em novos dados, com o objectivo 

de gerar previsões ou estimativas. 
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Em relação aos tipos de atributos aceites, podem ser qualitativos (ordinais, nominais) ou 

quantitativos, em que tipos diferentes têm tratamentos diferentes, para se obter mais 

consistência, tem mais eficiência computacional, mais informação. 

Para se poder simplificar a análise, pode-se converter os tipos de dados quantitativos em 

qualitativos, usando:  

• discretização, por exemplo, se temperatura < 10º o tempo é frio, se 10 =< 

temperatura < 23 o tempo é ameno, caso contrário o tempo é quente; 

• binarização, por exemplo, se temperatura < 15º o tempo mau é verdadeiro, caso 

contrário o tempo mau é falso.  

É necessário ter atenção aos valores imprecisos, pelo que se deve uniformizar ao máximo 

os valores dos atributos. Um exemplo de valores não uniformes é, tendo em consideração 

um atributo relacionado com o desporto que uma dada pessoa realiza, poder ter valores 

como: bola, jogar à bola, futebol, soccer.  

Pode haver missing values12, por atributos que não se aplicam num dado registo, por erros 

de recolha, por introdução de variáveis a meio da recolha. Os missing values são tratáveis e 

pode-se obter uma percentagem desses valores.  

 

De seguida apresentam-se alguns métodos de Data Mining. 

 

 

2.4.1. Árvores de Decisão e Regras de Decisão 
 

As árvores de decisão refere-se a vários métodos de árvores: 

• árvores de classificação; 

• árvores de regressão; 

• árvores de classificação e regressão; 

• análise CHAID13. 

 

Cada método de árvores é específico para um tipo de análise que se pretende efectuar, mas 

visto que estes métodos são semelhantes, só mudando pequenos aspectos entre eles, muitas 

                                                            
12 valores desconhecidos ou em falta. 
13 significa Chi-squared Automatic Interaction Detector (ou Detection). 
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vezes indica-se simplesmente como árvores de decisão, adaptando depois a árvore ao tipo 

de modelo que se pretende. 

 

As árvores são caracterizadas pela sua:  

• natureza hierárquica;  

• flexibilidade; 

• visualização gráfica; 

• fácil interpretação.  

Estas características fazem delas uma opção de análise bastante atractiva, mas não quer 

dizer que seja recomendado usá-las em substituição dos métodos mais tradicionais. 

 

As árvores não assumem nenhuma distribuição particular para os dados, podendo construir 

modelos para qualquer função desde que o número de registos de treino seja suficiente. 

A estrutura da árvore é independente da escala das variáveis o que quer dizer que 

transformações nas variáveis não alteram a estrutura da árvore. 

 

Uma classificação complexa (prever o valor da classe) é decomposto, através das árvores, 

numa sucessão de decisões elementares. 

A capacidade de discriminação de uma árvore vem da divisão do espaço, definido pelos 

atributos, em sub-espaços. A cada sub-espaço é associada uma classe.  

Numa árvore encontra-se as seguintes componentes: 

• cada nó de decisão contém um teste num atributo; 

• cada ramo descendente corresponde a um possível valor do atributo do nó de 

decisão; 

• cada folha está associada a uma classe; 

• cada percurso na árvore (da raiz à folha) corresponde a uma regra. 

 

Uma árvore representa a disjunção de conjunções de restrições nos valores dos atributos. 

Cada ramo na árvore é uma conjunção de condições. O conjunto de ramos na árvore são 

disjuntos. Qualquer função lógica pode ser representada por uma árvore.   

As escolhas são feitas com suporte estatístico (robustas ao ruído) e são robustas à presença 

de pontos extremos e atributos redundantes ou irrelevantes. [Mit] 
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O algoritmo de criação das árvores envolve quatro passos:  

• especificar o critério para precisão da previsão;  

• seleccionar divisões; 

• determinar quando parar as divisões; 

• escolher a árvore de tamanho correcto. 

 

As árvores conseguem classificar correctamente a totalidade dos objectos, enquanto que 

noutros métodos (por exemplo na análise discriminante) geralmente conseguem classificar 

correctamente uma percentagem bastante menor, mas quando os objectos estão muito 

misturados, gera uma árvores muito complexa (muitas divisões e muitos nós) e torna-se 

complicado analisar, enquanto que outros métodos geram apenas uma função que se torna 

relativamente fácil de analisar. Portanto, em modelos que sejam simples, as árvores são 

ideais para compreender as relações. 

Têm também o problema de instabilidade, pois pequenas perturbações do conjunto de 

treino podem provocar grandes alterações no modelo aprendido.  

Deve-se ter em atenção o overfitting, o ruído e as amostras pequenas, pois a partir de certa 

profundidade da árvore, as decisões tomadas são baseadas em pequenos conjuntos de 

exemplos, o que pode levar a erros e a capacidade de generalização para exemplos não 

utilizados no crescimento da árvore diminui. Uma hipótese mais complexa pode explicar 

os dados apenas por coincidência e regras demasiado “perfeitas” generalizam mal. 

 

Para simplificar uma árvore pode-se parar o crescimento da árvore mais cedo ou fazer 

crescer uma árvore completa e poda-la de seguida. Para podar uma árvore, depois de 

percorrer a árvore em profundidade, para cada nó calcular o erro do nó e a soma dos erros 

dos descendentes. Se o erro no nó é menor ou igual à soma dos erros dos nós descendentes, 

o nó é transformado em folha. [Mit] 

 

Em relação às regras de decisão, estas podem ser separadas em dois métodos: 

• regras de classificação; 

• regras de regressão; 
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A questão a que as regras tentam responder é tendo uma classe (atributo) que regra 

(atributos) define essa classe, com o objectivo de ser capaz de classificar um novo objecto 

dado.  

 

As regras podem ser formadas a partir dos percursos nas árvores, desde a raiz até à folha, 

mas também podem ser calculadas separadamente. [Mit] 

Com um conjunto de regras, é possível obter uma árvore. 

Pode-se obter regras procurando: 

• do mais geral para o mais específico;  

• do mais específico para o mais geral; 

• alternativas bidireccionais. 

 

Para se medir a qualidade da regra, tem-se um erro que é a percentagem de registos que 

não cumprem essa regra. Deve-se refinar a regra enquanto o erro é maior que 0. Quando se 

encontra várias hipóteses de regras escolhe-se as que apresentarem um menor erro.  

Assim como é possível nas árvores de classificação, também nas regras de classificação se 

pode podar as hipóteses, para se diminuir o erro. 

 

Pode-se medir a aleatoriedade de uma regra, medindo a probabilidade de uma regra 

aleatória dar o mesmo resultado dessa regra. Pode-se preferir uma regra com erros em vez 

de uma regra sem erros, para minimizar a probabilidade de acontecer por acaso. 

 

As árvores de classificação são usadas para prever ou explicar relações de objectos nas 

classes de uma variável dependente (ou variável de decisão), que deve ser uma variável 

categórica, a partir das medições de variáveis de previsão.  

Deve ser capaz de classificar um novo objecto dado, sabendo a sua classe. 

Alguns dos algoritmos dos mais conhecidos são: C4.5, CHAID, QUEST, C&RT, FACT, 

etc. [Ele], [Com] 

 

As regras de classificação são as regras correspondentes às árvores de classificação. 

 



 
 
 
 

Mestrado em Engenharia Electrónica e Telecomunicações 
 

 

51

Segue-se um exemplo [Ele] de uma árvore de classificação com as respectivas regras 

de classificação: 

O objectivo é encontrar uma árvore de classificação de tipos de flor de Íris, 

baseado na largura e comprimento de pétalas e sépalas. 

A variável de decisão é a classe da flor de Íris (Setosa, Versicol, Virginic), as 

variáveis de previsão são o comprimento e a largura de sépalas e pétalas. 

Como resultado tem-se a seguinte árvore: 

 

 

Figura 24 - Exemplo de uma árvore de classificação. 
 

Encontrando-se os seguintes exemplos de percursos na árvore (regras de 

classificação): 

• se largura da pétala <=0,8 então flor = Setosa; 

• se largura da pétala >0,8 e <=1,75 então flor = Virginic; 

• se largura da pétala >0,8 e >1,75 então flor = Versicol. 

  

Nas árvores de regressão, em vez de se ter análise discriminante, tem-se problemas de 

regressão, ou seja, em vez de a frequência relativa da variável de decisão em cada nó, tem-

se a média e o desvio padrão da variável de decisão. A variável de decisão deve ser uma 

variável contínua.  

A árvore de regressão é um modelo não paramétrico, é aplicável a uma larga gama de 

problemas e são computacionalmente muito eficientes, lidando facilmente com problemas 

de grande dimensão. 

Um dos algoritmos mais conhecidos é o Recursive Partitioning. 
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As regras de regressão são as regras correspondentes às árvores de regressão. 

 

O exemplo [Ele] seguinte apresenta uma árvore de regressão com as respectivas 

regras de regressão: 

O objectivo é encontrar uma árvore de regressão do baixo rendimento de países. 

Tenta-se encontrar que variáveis conseguem prever melhor a percentagem de 

famílias abaixo da linha de pobreza num país. 

A variável de decisão é a taxa de pobreza e as variáveis de previsão são vários 

indicadores sociais. 

Como resultado tem-se a seguinte árvore: 

 

 

Figura 25 - Exemplo de uma árvore de regressão. 
 

Encontrando-se os seguintes exemplos de percursos na árvore (regras de 

regressão): 

• países onde a percentagem de casas com telefone > 72% têm uma taxa 

de pobreza menor; 

• países onde a percentagem de casas com telefone <= 72% e com uma 

alteração de população em 10 anos < -8,3 têm uma taxa de pobreza 

maior. 

 

As árvores de classificação e regressão14 englobam as árvores de classificação e as 

árvores de regressão num só método, construindo árvores binárias. É útil quando se quer 

                                                            
14 também designadas por C&R Trees ou CART. 
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aplicar o mesmo algoritmo a modelos, em que não se sabe à partida se a variável de 

decisão é contínua ou categórica. 

 

A análise CHAID é o método mais abrangente, pois engloba os métodos de árvores de 

classificação e árvores de regressão num só método, para além disso constrói árvores não 

binárias.  

É um dos métodos de classificação em árvores mais antigos, podendo ser aplicado para 

analisar problemas de regressão, quando a variável dependente é contínua, usando o teste 

F, ou para analisar problemas de classificação, quando a variável dependente é categórica, 

usando o teste qui-quadrado. [Ele] 

Permite usar uma probabilidade de correcção de Bonferroni para corrigir o número de 

formas diferentes que uma única variável de previsão pode ser separada. [TMG] 

As árvores podem ficar demasiado grandes e ser complicado de as representar facilmente, 

se os dados forem complexos ou contiverem muitas categorias. 

 

Aplicação no PmateStat: 

Qualquer um destes métodos de árvores ou de regras é interessante na procura de 

padrões de evolução das avaliações dos alunos. Uma vez que se sabe à partida 

qual o tipo de variável de decisão que vai ser usado, sabe-se que tipo de análise 

que se pretende fazer. É portanto, aconselhável que se use o tipo de árvore ou 

obtenção de regras específico, para que a sua obtenção seja mais rápida e eficaz.  

Visto que o resultado das árvores e das regras é o mesmo, será mais interessante 

obter as árvores de classificação do que as regras de classificação, por se ter uma 

melhor visualização do modelo e porque a partir das árvores pode-se facilmente 

obter as regras. 

Pode ser interessante ver que variáveis explicam relações consoante as respostas 

dos alunos, mas para isso é necessário obter mais informações dos alunos, como o 

sexo, idade, etc.  

Também pode ser interessante visualizar relações nas respostas dadas pelos 

alunos, comparando determinados modelos com outros modelos, ou seja, analisar 

que modelos se relacionam entre si.  
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Outra sugestão seria analisar as percentagens de respostas correctas dos alunos 

com um valor contínuo, em vez de um valor binário (acertou / não acertou).  

 

2.4.2. Padrões Sequenciais 
 

O objectivo é identificar padrões sequenciais em séries temporais, i.e., sequências idênticas 

nos vários registos de um cliente.  

Pretende-se prever a continuação de uma sequência ou seja, a regra para prever que objecto 

virá a seguir dado uma sequência de objectos. 

Os elementos do padrão sequencial não necessitam de ser simples, podem também ser 

compostos.  

 

Cada registo é uma transacção e contém a identificação do cliente, a data (tempo) da 

transacção e os itens adquiridos pelo cliente. 

Nenhum cliente pode ter mais do que uma transacção com o mesmo tempo de transacção e 

não se consideram as quantidades de cada item adquirido numa transacção. Cada item é 

uma variável binária representando se o artigo foi adquirido ou não e um conjunto de itens 

não pode ser vazio.  

 

Segue-se um exemplo [Agg95] de padrões sequenciais:  

Numa loja em que se identifique os utentes e para cada registo dos utentes indica-

se se adquiriu um determinado item ou não e a data do registo. Tenta-se então 

detectar sequências idênticas nos vários registos de cada cliente, para todos os 

clientes. 

Por exemplo, numa loja de aluguer de vídeos, um cliente aluga o “Guerra das 

Estrelas”, a seguir aluga o “Império contra-ataca” e a seguir o “Regresso de Jedi”. 

Os alugueres não precisam de ser consecutivos, pois um cliente que alugue outros 

vídeos pelo meio também contêm este padrão sequencial. 

 

Este método é semelhante às Regras de Associação. A diferença é que nas Regras de 

Associação tenta-se encontrar padrões dentro das transacções (intra transacções), enquanto 

que nos Padrões Sequenciais tenta-se encontrar padrões entre as transacções (inter 
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transacções). Nas Regras de Associação um padrão consiste num conjunto de itens não 

ordenados, enquanto que nos Padrões Sequenciais um padrão consiste numa lista ordenada 

de conjunto de itens. 

 

Uma sequência (a1 a2 ... an) está contida noutra sequência (b1 b2 ... bm) se existirem inteiros 

i1 < i2 < ... < in tais que a1 ⊆  bi1, a2 ⊆  bi2, ..., an ⊆  bin.  

Um exemplo [Agg95] de sequências contidas noutras é:  

((3) (4 5) (8)) está contido em ((7) (3 8) (9) (4 5 6) (8)). A primeira sequência 

indica que adquiriu o artigo 3, seguido pelo conjunto dos artigos 4 e 5, tendo 

adquirido de seguida, o artigo 8. A segunda sequência contem a primeira, pois 

mostra que o cliente adquiriu o artigo 7, depois foi o conjunto dos artigos 3 e 8, 

tendo de seguida adquirido o artigo 9, seguindo-se o conjunto dos artigos 4, 5 e 6 

e para finalizar a sequência adquiriu o artigo 8. 

((3) (5)) não está contido em ((3 5)), pois a primeira sequência representa que os 

itens 3 e 5 foram adquiridos um a seguir ao outro, enquanto que a última 

representa que os artigos 3 e 5 foram adquiridos em simultâneo.  

 

Num conjunto de sequências, uma sequência s é maximal se s não está contida noutra 

sequência. Todas as transacções de um cliente podem ser vistas em conjunto como uma 

sequência, onde cada transacção corresponde a um conjunto de itens e a lista de 

transacções, ordenada crescentemente pelo tempo da transacção, corresponde a uma 

sequência, que se chama de sequência do cliente. Um cliente tem uma sequência s se s está 

contida na sequência desse cliente. O suporte de uma sequência é definida como a fracção 

do número de clientes que têm essa sequência pelo número total de clientes. 

 

O objectivo é encontrar as sequências maximais dentro de todas as sequências que têm um 

certo suporte mínimo definido pelo utilizador. Cada uma dessas sequências maximais 

representa um padrão sequencial. Uma sequência que satisfaz o suporte mínimo chama-se 

uma sequência maior. 

 

Os passos do algoritmo [Agg95] são: 

• fase de ordenação; 
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• fase de litemset (conjunto de itens com suporte mínimo); 

• fase de transformação (determinar de entre o conjunto de sequências as que 

estão contidas numa sequência do cliente); 

• fase de sequência (usar o conjunto de litemsets para encontrar as sequências 

pretendidas); 

• fase maximal (encontrar sequências maximais). 

 

Na fase de sequência há duas famílias de algoritmos:  

• count-all - conta todas as sequências maiores, incluindo as sequências não 

maximais, que serão rejeitadas na fase maximal; 

• count-some - como apenas se tem interesse em sequências maximais, pode-se 

evitar contar sequências que estejam contidas noutras sequências maiores, se as 

sequências maiores foram contadas primeiro. 

É exemplo de um algoritmo count-all o algoritmo Apriori-All15. 

São exemplos de algoritmo count-some os algoritmos Apriori-Some e DynamicSome. 

 

Aplicação no PmateStat: 

Este método de padrões sequenciais pode ter interesse na procura de padrões de 

evolução das avaliações dos alunos, se pretender-se analisar padrões sequenciais 

das respostas dentro dos modelos de questões ao longo do tempo, embora com os 

quadros de evolução temporal se possa obter isto de uma forma mais simples, mas 

pode ser útil para complementar os quadros de evolução temporal. 

 

 

2.4.3. Séries Temporais 
 

Pretende-se com o método de Séries Temporais identificar padrões em dados com séries 

temporais. 

Na análise de séries temporais existem 2 objectivos principais:  

• identificar a natureza do fenómeno representado pela sequência das observações 

(compreensão do modelo que descreve o comportamento do sistema); 

                                                            
15 baseado no algoritmo Apriori para encontrar regras de associação. 
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• prever valores futuros da variável de série temporal (previsão da evolução da 

série).  

Ambos os objectivos requerem que o padrão dos dados de séries temporais observados seja 

identificado e mais ou menos descrito formalmente. Uma vez identificado o padrão pode-

se interpretar e integra-lo com outros dados, i.e., pode-se extrapolar o padrão identificado 

para prever eventos futuros. [Ele] 

 

Séries de dados temporais são sequências de medições que seguem uma ordem não 

aleatória. A análise é baseada no pressuposto que valores consecutivos nos dados 

representam medições consecutivas obtidas em intervalos de tempo igualmente espaçados. 

A série deve ter uma ou mais variáveis a evoluir ao longo de um período de tempo. 

Assume-se que os dados consistem num padrão sistemático e num ruído aleatório (erro), 

que geralmente torna o padrão difícil de identificar. A maioria das técnicas de análise de 

séries envolvem alguma forma de filtrar ruído de forma a tornar o padrão mais saliente. 

 

A maioria dos padrões temporais podem ser descritos em termos de 2 classes básicas de 

componentes: 

• tendência: representa uma componente linear ou não linear que altera ao longo 

do tempo e não repete; 

• sazonalidade: repete em intervalos sistemáticos ao longo do tempo. 

Quando as duas componentes estão presentes simultaneamente na série temporal o padrão 

chama-se sazonalidade multiplicativa; 

 

Alguns algoritmos conhecidos são: 

• ARIMA - usa as diferenças entre os valores da série como série a modelar; 

• Séries temporais interrompidas ARIMA - para responder a perguntas do género 

de um evento exterior afectar observações posteriores. 

 

Exemplo [Ele] de uma aplicação deste método:  

Tem-se o total de passageiros de uma companhia aérea medidos mensalmente ao 

longo de vários anos. 

Obtém-se o seguinte gráfico da série temporal: 
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Figura 26 - Exemplo de uma série temporal. 
 

Por um lado vê-se uma tendência linear ao longo dos anos, por outro encontra-se 

um padrão temporal idêntico ao longo de cada ano. 

 

Aplicação no PmateStat: 

Este método de séries temporais seria interessante na procura de padrões de 

evolução das avaliações dos alunos, pois poderia ter-se a evolução de 

percentagem de acertos dos alunos nos modelos de questões ao longo do tempo, 

porém não se tem medições contínuas para se poder obter uma série temporal.  

 

 

2.4.4. Multivariate Adaptive Regression Splines 
 

Este método foi criado para resolver problemas de regressão com o objectivo de prever os 

valores de uma variável de saída (dependente) contínua, a partir de um conjunto de 

variáveis independentes ou de previsão, construindo a sua relação a partir de um conjunto 

de coeficientes e funções básicas que são inteiramente obtidas dos dados de regressão.  

O algoritmo separa o espaço de entrada em regiões, cada uma com a sua equação de 

regressão. Este método é como se fosse não apenas uma generalização da regressão 

múltipla, mas sim uma generalização das árvores de regressão. [Ele] 

 

Podem ser obtidos modelos úteis, mesmo em situações onde a relação entre as variáveis de 

entrada e a variável de saída seja não monótona e difícil de aproximar com modelos 

paramétricos, tendo-se tornado popular para encontrar modelos de previsão para problemas 

de Data Mining complicados. 
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O algoritmo tem os seguintes passos: 

• começa com um modelo simples; 

• procura o espaço da função, para cada variável e adiciona as que maximizam 

uma medida de Goodness of fit (minimizar o erro de previsão); 

• aplica-se o passo 2 até um modelo com uma complexidade máxima pré-

determinada ser atingida; 

• por fim aplica-se uma “limpeza” do modelo. 

 

Um exemplo [Ele] de uma aplicação:  

pred. val. of Y = -0.001 - 3.523|X4 - 1.9|+ + 3.439|X4 - 1.6|+ + 9.283|X3 - 4.9|+ -  

    -8.111 |X3 - 5.1|+|1.9-X4|+ + 1.076 |X4 - 1.2|+|5.8 - X1|+  

onde |x|+ = x se x é não negativo e = 0 se x é negativo. 

 

Aplicação no PmateStat: 

Este método de multivariate adaptive regression splines pode interessar na 

procura de padrões de evolução das avaliações dos alunos, para se obter uma 

classificação dos alunos através duma regressão das percentagens dos seus acertos 

nos vários modelos de questões.   

 

 

2.4.5. Redes Neuronais 
 

As redes neuronais16 têm uma forte inspiração biológica. É uma técnica analítica modelada 

depois do processo de aprendizagem de dados existentes, capaz de prever novas 

observações a partir das observações realizadas. [Mit] 

As redes neuronais requerem que se introduza algumas variáveis de entrada e produzem 

variáveis de saída, portanto podem ser usadas onde se tem informação conhecida e se quer 

inferir alguma informação desconhecida. A rede treinada representa um padrão encontrado 

nos dados e pode gerar previsões bastante precisas. 

 

                                                            
16 também conhecidas por neurais. 
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O primeiro passo do algoritmo de obtenção das redes neuronais é desenhar uma 

arquitectura da rede específica. O tamanho e estrutura da rede precisa de encaixar com a 

natureza do que se está a investigar. Também é necessário escolher o algoritmo de 

aprendizagem e funções de activação. 

Nas funções de activação as mais utilizadas são: 

• Hard Limit - limita a saída do neurónio aos valores 0 e 1;  

• Linear - a saída do neurónio é uma função linear da entrada; 

• Sigmoid - limita a saída do neurónio ao intervalo de valores entre 0 e 1, é muito 

utilizada por ser uma função diferenciável.   

A rede é composta por:  

• uma camada de entrada - onde os padrões são apresentados à rede;   

• camadas intermédias -  onde é feita a maior parte do processamento, através das 

conexões ponderadas. Podem ser consideradas como extractoras de 

características;  

• uma camada de saída - onde o resultado final é concluído e apresentado.  

Esta tarefa de desenhar a rede é complicada, porque o que se está a investigar é no início,  

ainda pouco conhecido, o que leva a alguns erros e repetir experiências. A rede é então 

sujeita ao processo de aprendizagem. 

Após esta fase de aprendizagem de um conjunto de dados existentes, passa-se para a fase 

de testes de rede e sua integração. Depois disto, a nova rede está preparada e pode ser 

usada para gerar previsões. 

 

Uma rede neuronal é composta por um conjunto de unidades (neurónios), que estão ligados 

por conexões que têm associado um peso. Cada unidade tem também associado uma 

função de activação, bem como meios para actualizar o valor da função de activação. Tem-

se unidades de entrada e unidades de saída, estando ligadas ao exterior. 

A aprendizagem numa rede neuronal consiste na actualização dos pesos das ligações entre 

os neurónios. 

Cada neurónio recebe um número de entradas (dos dados originais ou provenientes da 

saída de outros neurónios). Cada entrada chega através de uma conexão. O sinal de 

activação é passado através de uma função de activação, para produzir a saída do neurónio. 
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O cálculo de cada neurónio é dividido em duas partes: uma computação linear (função de 

entrada) e uma computação não linear (função de activação).  

 

Geralmente, ao se usar uma rede neuronal é porque não se conhece a natureza exacta da 

relação entre as entradas e as saídas, pois se fosse conhecida teria sido modelado 

directamente. A rede aprende a relação entrada/saída através do treino. Há três formas de 

treino usadas nas redes neuronais, com tipos diferentes de redes usando tipos diferentes de 

treino: treino supervisionado, treino de reforço e treino não supervisionado, dos quais o 

supervisionado é o mais comum. 

 

No treino supervisionado o utilizador da rede junta um conjunto de dados de treino. Os 

dados de treino contêm exemplos de entradas juntos das correspondentes saídas e a rede 

aprende a inferir a relação entre os dois. Os dados de treino são geralmente provenientes de 

registos históricos. A rede é então treinada, usando um dos algoritmos de aprendizagem 

supervisionada. Se a rede for treinada correctamente, então aprendeu a modelar a função 

que relaciona as variáveis de entrada com as variáveis de saída e pode assim ser usada para 

fazer previsões onde a saída é desconhecida.   

Num primeiro passo deve-se incluir todas as variáveis que se pense ter influência e ir 

limpando as que não interessam. 

Se necessário, podem ser usados casos com valores missing, mas valores outlier podem 

originar problemas. Deve-se verificar os dados previamente e remover outliers. Se houver 

casos suficientes deve-se eliminar os casos com valores missing. 

 

No treino não supervisionado não se dá à rede a resposta correcta de saída. A 

aprendizagem é feita pela descoberta de características nos dados de entrada, adaptando-se 

a regularidades estatísticas ou agrupamentos de padrões dos exemplos de treino. 

 

No treino de reforço a resposta correcta de saída não é apresentada à rede, apenas se 

fornece uma indicação sobre se a resposta está correcta ou errada, tendo a rede de usar essa 

informação para melhorar a eficácia. Geralmente acontece um reforço dos pesos que dão 

respostas correctas e uma penalização dos pesos que dão respostas erradas. 
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A principal distinção entre os diferentes tipos de rede que existem é:  

• redes do tipo feed-forward - redes em que as ligações são unidireccionais (das 

entradas para as saídas) a não existem ciclos; 

•  redes recorrentes - redes com ligações de forma arbitrária (pode ter ciclos). 

 

Um dos algoritmos de treino da rede mais conhecidos é o Algoritmo Back Propagation. A 

determinação do melhor caminho a seguir durante o treino é feita à custa da derivada da 

função associada ao erro, ou seja, para cada novo conjunto de pesos das conexões é 

verificada a evolução do erro relativamente ao conjunto anterior. O gradiente do erro 

negativo indica-nos que aparentemente o treino está no bom caminho, sendo o objectivo 

encontrar o conjunto de pesos para o qual a derivada da função é zero (ou na prática muito 

perto de zero). Quando a soma quadrática do erro para todos os vectores de treino for 

menor do que um erro definido, o treino é dado por terminado.  [Mit] 

 

Por vezes ocorre o over-learning17, em que os erros de selecção começam a crescer, pelo 

que se deve retirar unidades escondidas e possíveis camadas. 

Treinar dados é tipicamente histórico, se as circunstâncias modificaram-se as relações do 

passado podem não fazer sentido no futuro. 

Deve-se ter atenção aos dados utilizados no modelo. São eles os dados de treino, 

verificação e teste. Os dados devem ser representativos do modelo, pois caso contrário o 

modelo pode não estar correcto e ser mesmo inútil. [Ele] 

 

Uma das maiores vantagens das redes neuronais é que teoricamente são capazes de 

aproximar qualquer função contínua e por isso o investigador não necessita ter hipóteses 

acerca do modelo ou de que variáveis são necessárias. 

Uma das maiores desvantagens é que a solução final depende das condições iniciais da 

rede e por isso é virtualmente impossível interpretar a solução em termos tradicionais para 

explicar o que se está a investigar. 

 

Exemplo de uma aplicação: 

Rede neuronal sobre a probabilidade de chover no dia seguinte. 

                                                            
17 também conhecido por over-fitting. 
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A variável de saída é a probabilidade de chover no dia seguinte e as variáveis de 

entrada são vários dados atmosféricos desse dia. 

Como resultado tem-se uma rede do género: 

 

 

Figura 27 - Exemplo de uma rede neuronal. 
 

Aplicação no PmateStat: 

Este método de redes neuronais pode vir a interessar na procura de padrões de 

evolução das avaliações dos alunos, por ser interessante ver que modelos de 

questões a que os alunos responderam interagem para criar uma rede.  

Pode-se tentar ver por exemplo, se a percentagem de resposta num modelo 

influencia a percentagem de resposta noutro modelo. Pode-se tentar incluir outros 

parâmetros na rede, como por exemplo, o curso, o número de matrículas na 

disciplina, o número de aulas dadas. 

 

 

2.5. Tabelas de Contingência18 
 

As tabelas de contingência é uma forma mais simples de Regras de associação para quando 

se tem poucas categorias. É a combinação de duas ou mais tabelas de frequências, 

                                                            
18 também conhecido por CrossTabulation Tables ou Multiple Response Tables. 
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organizadas de forma a que cada célula represente a combinação dos valores das variáveis 

cruzadas. 

 

Permite examinar as frequências das observações que pertencem às categorias em mais do 

que uma variável. Ao examinar as frequências pode-se identificar relações entre variáveis 

cruzadas. Apenas variáveis categóricas ou variáveis com um número relativamente 

pequeno de valores pode ser cruzado. Caso se pretenda introduzir uma variável contínua, 

deve-se primeiro recodificá-la em categorias. 

 

Para se ter mais confiança na análise, deve-se avaliar a significância estatística, através da 

análise de correspondência, análise log-linear, qui-quadrado, etc. 

 

As tabelas de dupla entrada são a forma mais simples de cruzar as variáveis. No exemplo 

seguinte [Ele] pode-se ver uma tabela de dupla entrada:  

 

 Soda: A Soda: B  

Gender: Male 20 (40%) 30 (60%) 50 (50%) 

Gender: Female 30 (60%) 20 (40%) 50 (50%) 

 50 (50%) 50 (50%) 100 (100%) 

Tabela 5 - Exemplo de uma tabela de contingência de dupla entrada. 
 

As tabelas stub-and-banner são a forma de apresentar as tabelas de uma forma mais 

condensada, como se pode ver no exemplo [Ele] seguinte. 

 

 Row percent 

Factor Football always Football usually Row Total 

Baseball: always 
Baseball: usually 

92.31 
61.54 

7.69 
38.46 

66.67 
33.33 

Baseball: total 82.05 17.95 100.00 

Baseball: always 
Baseball: usually 

87.50 
87.50 

12.50 
12.50 

66.67 
33.33 

Baseball: total 87.50 12.50 100.00 

Tabela 6 - Exemplo de uma tabela stub-and-banner. 
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As duas formas anteriores são tabelas two-way, pois só cruzam duas variáveis, mas há as 

tabelas multi-way, que cruzam mais do que duas variáveis, tendo uma variável de controlo. 

Tabelas que envolvam mais do que 4 variáveis tornam-se difíceis de interpretar. De 

seguida, pode-se ver um exemplo [Ele] de uma tabela multi-way: 

 

 State: New York State: Nebraska 

 Soda: A Soda: B  Soda: A Soda: B  

G: Male 20 30 50 5 45 50 

G: Female 30 20 50 45 5 50 

 50 50 100 50 50 100 

Tabela 7 - Exemplo de uma tabela multi-way. 
 

Aplicação no PmateStat: 

Este método de análise de tabelas de contingência pode interessar na procura de 

padrões de evolução dos alunos, quando se quiser analisar poucos atributos com 

poucos valores distintos ou quando se pretender sumariar os dados para uma fácil 

leitura e percepção da distribuição das frequências.  

Pode-se por exemplo, cruzar dois modelos de questões divididos em acertou ou 

não acertou na questão, para se ver onde se encontra a maioria dos alunos, 

relativamente a esses dois modelos. 

 

 

2.6. Conclusão 
 

Quanto a trabalho futuro, muita coisa pode ainda ser feita, com novos tipos de gráficos 

descritivos, ou com a implementação dos métodos estatísticos para encontrar padrões de 

evolução dos alunos na sua aprendizagem, que foram descritos nesta parte. Poder-se-á, ver 

a possibilidade de utilização do algoritmo Microsoft Decision Trees ou do Microsoft 

Clustering que vem incluído no SQL Server 2000, para a implementação das árvores de 

decisão e da análise de clusters, respectivamente. 
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Apêndice A     Outputs da ferramenta e de 
programas que calculam regras de associação 
para comparação dos resultados 
 
 
 
 
 
 
 
Para se obter o conjunto de dados a usar nos programas, usou-se como opções pré-

definidas: 

 
• curso: Meteorologia e Oceanografia Física; 

• opção: Escolha geral dentro de SubTemas; 

• fasquia: 50%; 

• suporte: 30%; 

• confiança: 70%; 

• lift mínimo: 1.01; 

• leverage mínimo: 0.01; 

• qui-quadrado mínimo: 1. 

 

Tendo-se obtido o seguinte conjunto de dados de áreas no Teste Diagnóstico de 

Matemática 2004: 
 

{3 -> 1}{4 -> 1}{6 -> 1}{12 -> 0} 

{3 -> 1}{4 -> 1}{6 -> 1}{12 -> 0} 

{3 -> 1}{4 -> 1}{6 -> 1}{12 -> 0} 

{3 -> 1}{4 -> 1}{6 -> 1}{12 -> 0} 

{3 -> 1}{4 -> 1}{6 -> 1}{12 -> 0} 

{3 -> 1}{4 -> 1}{6 -> 0}{12 -> 0} 

{3 -> 1}{4 -> 1}{6 -> 0}{12 -> 0} 

{3 -> 1}{4 -> 1}{6 -> 1}{12 -> 0} 
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{3 -> 1}{4 -> 1}{6 -> 1}{12 -> 0} 

{3 -> 1}{4 -> 1}{6 -> 1}{12 -> 0} 

{3 -> 1}{4 -> 1}{6 -> 0}{12 -> 0} 

{3 -> 1}{4 -> 1}{6 -> 1}{12 -> 0} 

{3 -> 1}{4 -> 1}{6 -> 1}{12 -> 0} 

{3 -> 1}{4 -> 1}{6 -> 1}{12 -> 0} 

{3 -> 1}{4 -> 1}{6 -> 1}{12 -> 1} 

{3 -> 1}{4 -> 1}{6 -> 1}{12 -> 0} 

{3 -> 0}{4 -> 1}{6 -> 0}{12 -> 0} 

{3 -> 1}{4 -> 1}{6 -> 1}{12 -> 0} 

{3 -> 1}{4 -> 1}{6 -> 1}{12 -> 0} 

{3 -> 1}{4 -> 1}{6 -> 1}{12 -> 0} 

{3 -> 0}{4 -> 1}{6 -> 0}{12 -> 0} 

{3 -> 1}{4 -> 1}{6 -> 1}{12 -> 0} 

{3 -> 1}{4 -> 1}{6 -> 1}{12 -> 0} 

{3 -> 1}{4 -> 1}{6 -> 1}{12 -> 0} 

{3 -> 0}{4 -> 1}{6 -> 1}{12 -> 0} 

{3 -> 1}{4 -> 1}{6 -> 1}{12 -> 0} 

{3 -> 1}{4 -> 1}{6 -> 1}{12 -> 0} 

{3 -> 1}{4 -> 1}{6 -> 1}{12 -> 0} 

{3 -> 0}{4 -> 1}{6 -> 0}{12 -> 0} 

{3 -> 1}{4 -> 1}{6 -> 1}{12 -> 0} 

{3 -> 0}{4 -> 1}{6 -> 0}{12 -> 0} 

{3 -> 1}{4 -> 1}{6 -> 0}{12 -> 0} 

{3 -> 1}{4 -> 1}{6 -> 1}{12 -> 0} 

{3 -> 1}{4 -> 1}{6 -> 1}{12 -> 0} 

{3 -> 1}{4 -> 1}{6 -> 1}{12 -> 0} 

{3 -> 1}{4 -> 1}{6 -> 1}{12 -> 0} 

{3 -> 1}{4 -> 1}{6 -> 1}{12 -> 0} 

{3 -> 1}{4 -> 1}{6 -> 0}{12 -> 0} 

{3 -> 1}{4 -> 1}{6 -> 0}{12 -> 0} 

{3 -> 1}{4 -> 1}{6 -> 1}{12 -> 0} 
 

 

De seguida apresenta-se os resultados da aplicação deste conjunto de dados na ferramenta 

PmateStat, no programa Magnum Opus, no programa WEKA e no programa Caren. Para 

ser mais fácil comparar os resultados obtidos na ferramenta com os obtidos nos programas, 
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nos outputs dos programas, as regras de cor verde são as que correspondem às obtidas na 

ferramenta PmateStat. 

• depois do calculo com a ferramenta PmateStat, obtêm-se as seguintes regras: 
 

{3 -> 1} => {4 -> 1}{6 -> 1} (Confiança 82.9%, Suporte 72.5%) (Lift 1.105, Leverage 0.069 e Qui 

9.22)   

{3 -> 1} => {4 -> 1}{6 -> 1}{12 -> 0} (Confiança 80%, Suporte 70%) (Lift 1.103, Leverage 0.066 e 

Qui 7.9)   

{3 -> 1} => {6 -> 1}(Confiança 82.9%, Suporte 72.5%) (Lift 1.105, Leverage 0.069 e Qui 9.22)   

{3 -> 1} => {6 -> 1}{12 -> 0} (Confiança 80%, Suporte 70%) (Lift 1.103, Leverage 0.066 e Qui 7.9)   

{3 -> 1}{12 -> 0} => {4 -> 1}{6 -> 1} (Confiança 82.4%, Suporte 70%) (Lift 1.098, Leverage 0.062 

e Qui 6.54)   

{3 -> 1}{12 -> 0} => {6 -> 1} (Confiança 82.4%, Suporte 70%) (Lift 1.098, Leverage 0.062 e Qui 

6.54)   

{3 -> 1}{4 -> 1} => {6 -> 1} (Confiança 82.9%, Suporte 72.5%) (Lift 1.105, Leverage 0.069 e Qui 

9.22)   

{3 -> 1}{4 -> 1} => {6 -> 1}{12 -> 0} (Confiança 80%, Suporte 70%) (Lift 1.103, Leverage 0.066 e 

Qui 7.9)   

{3 -> 1}{4 -> 1}{12 -> 0} => {6 -> 1}  (Confiança 82.4%, Suporte 70%) (Lift 1.098, Leverage 0.062 

e Qui 6.54)   

{4 -> 1}{6 -> 1} => {3 -> 1} (Confiança 96.7%, Suporte 72.5%) (Lift 1.105, Leverage 0.069 e Qui 

9.22)   

{4 -> 1}{6 -> 1} => {3 -> 1}{12 -> 0} (Confiança 93.3%, Suporte 70%) (Lift 1.098, Leverage 0.062 

e Qui 6.54)   

{4 -> 1}{6 -> 1}{12 -> 0} => {3 -> 1} (Confiança 96.6%, Suporte 70%) (Lift 1.103, Leverage 0.066 

e Qui 7.9)   

{6 -> 1} => {3 -> 1} (Confiança 96.7%, Suporte 72.5%) (Lift 1.105, Leverage 0.069 e Qui 9.22)   

{6 -> 1} => {3 -> 1}{12 -> 0} (Confiança 93.3%, Suporte 70%) (Lift 1.098, Leverage 0.062 e Qui 

6.54)   

{6 -> 1} => {3 -> 1}{4 -> 1} (Confiança 96.7%, Suporte 72.5%) (Lift 1.105, Leverage 0.069 e Qui 

9.22)   

{6 -> 1} => {3 -> 1}{4 -> 1}{12 -> 0} (Confiança 93.3%, Suporte 70%) (Lift 1.098, Leverage 0.062 

e Qui 6.54)   

{6 -> 1}{12 -> 0} => {3 -> 1} (Confiança 96.6%, Suporte 70%) (Lift 1.103, Leverage 0.066 e Qui 

7.9)   

{6 -> 1}{12 -> 0} => {3 -> 1}{4 -> 1} (Confiança 96.6%, Suporte 70%) (Lift 1.103, Leverage 0.066 

e Qui 7.9) 
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• no programa Magnum Opus obteve-se o seguinte output: 
 

Maximum number of attributes on LHS = 4 

Maximum number of associations = 100 

Minimum leverage = 0.001 

Minimum lift = 1.04 

Minimum strength = 0.64 

Minimum coverage = 0.0 

Minimum support = 0.24 
 

All values allowed on LHS 
 

All values allowed on RHS 
 

Sorted best association rules 

(Note, only 8 association rules satisfy specified constraints) 
 

3=1 & 4=1 -> 6=1 [Coverage=0.875 (35); Support=0.725 (29); Strength=0.829; Lift=1.10; 

Leverage=0.0688 (2)] 
 

3=1 -> 6=1 [Coverage=0.875 (35); Support=0.725 (29); Strength=0.829; Lift=1.10; Leverage=0.0688 

(2)] 

 

4=1 & 6=1 -> 3=1 [Coverage=0.750 (30); Support=0.725 (29); Strength=0.967; Lift=1.10; 

Leverage=0.0688 (2)] 

 

6=1 -> 3=1 [Coverage=0.750 (30); Support=0.725 (29); Strength=0.967; Lift=1.10; Leverage=0.0688 

(2)] 

 

3=1 & 4=1 & 12=0 -> 6=1 [Coverage=0.850 (34); Support=0.700 (28); Strength=0.824; Lift=1.10; 

Leverage=0.0625 (2)] 

 

3=1 & 12=0 -> 6=1 [Coverage=0.850 (34); Support=0.700 (28); Strength=0.824; Lift=1.10; 

Leverage=0.0625 (2)] 

 

4=1 & 6=1 & 12=0 -> 3=1 [Coverage=0.725 (29); Support=0.700 (28); Strength=0.966; Lift=1.10; 

Leverage=0.0656 (2)] 
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6=1 & 12=0 -> 3=1 [Coverage=0.725 (29); Support=0.700 (28); Strength=0.966; Lift=1.10; 

Leverage=0.0656 (2)] 

• no programa WEKA obteve-se o seguinte output: 

 
Scheme:       weka.associations.Apriori -N 100 -T 0 -C 0.7 -D 0.05 -U 1.0 -M 0.3 -S 0.05 

Relation:     compdOIS 

Instances:    40 

Attributes:   4 

              P3 

              P4 

              P6 

              P12 

=== Associator model (full training set) === 

 

 

Apriori 

======= 

 

Minimum support: 0.05 

Minimum metric <confidence>: 0.7 

Significance level: 0.05 

Number of cycles performed: 13 

 

Generated sets of large itemsets: 

 

Size of set of large itemsets L(1): 4 

 

Size of set of large itemsets L(2): 6 

 

Size of set of large itemsets L(3): 4 

 

Size of set of large itemsets L(4): 1 

 

Best rules found: 

 

  1. P4=sim P6=sim 30 ==> P3=sim 29    conf:(0.97) lift:(1.1) lev:(0.07) [2] conv:(3000) 

  2. P6=sim 30 ==> P3=sim P4=sim 29    conf:(0.97) lift:(1.1) lev:(0.07) [2] conv:(3000) 
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  3. P6=sim 30 ==> P3=sim 29    conf:(0.97) lift:(1.1) lev:(0.07) [2] conv:(3000) 

  4. P4=sim P6=sim P12=nao 29 ==> P3=sim 28    conf:(0.97) lift:(1.1) lev:(0.07) [2] conv:(2900) 

  5. P6=sim P12=nao 29 ==> P3=sim P4=sim 28    conf:(0.97) lift:(1.1) lev:(0.07) [2] conv:(2900) 

  6. P6=sim P12=nao 29 ==> P3=sim 28    conf:(0.97) lift:(1.1) lev:(0.07) [2] conv:(2900) 

  7. P4=sim P6=sim 30 ==> P3=sim P12=nao 28    conf:(0.93) lift:(1.1) lev:(0.06) [2] conv:(2400) 

  8. P6=sim 30 ==> P3=sim P4=sim P12=nao 28    conf:(0.93) lift:(1.1) lev:(0.06) [2] conv:(2400) 

  9. P6=sim 30 ==> P3=sim P12=nao 28    conf:(0.93) lift:(1.1) lev:(0.06) [2] conv:(2400) 

 10. P3=sim P4=sim 35 ==> P6=sim 29    conf:(0.83) lift:(1.1) lev:(0.07) [2] conv:(2000) 

 11. P3=sim 35 ==> P4=sim P6=sim 29    conf:(0.83) lift:(1.1) lev:(0.07) [2] conv:(2000) 

 12. P3=sim 35 ==> P6=sim 29    conf:(0.83) lift:(1.1) lev:(0.07) [2] conv:(2000) 

 13. P3=sim P4=sim P12=nao 34 ==> P6=sim 28    conf:(0.82) lift:(1.1) lev:(0.06) [2] conv:(1942.86) 

 14. P3=sim P12=nao 34 ==> P4=sim P6=sim 28    conf:(0.82) lift:(1.1) lev:(0.06) [2] conv:(1942.86) 

 15. P3=sim P12=nao 34 ==> P6=sim 28    conf:(0.82) lift:(1.1) lev:(0.06) [2] conv:(1942.86) 

 16. P3=sim P4=sim 35 ==> P6=sim P12=nao 28    conf:(0.8) lift:(1.1) lev:(0.07) [2] conv:(1925) 

 17. P3=sim 35 ==> P4=sim P6=sim P12=nao 28    conf:(0.8) lift:(1.1) lev:(0.07) [2] conv:(1925) 

 18. P3=sim 35 ==> P6=sim P12=nao 28    conf:(0.8) lift:(1.1) lev:(0.07) [2] conv:(1925) 

 

 

• no programa Caren obteve-se o seguinte output: 
 

CAREN - (AprioriGRAPH implementation 1.3)   version  1.7.2 

Attribute/Value mode 

NumOfAtribs = 4 MinSup = 0.30000 MinConf =  0.70000  NumOfRecords = 40 

NumFrequentItems = 4 

 end counting 1-itemsets .... 

 end counting 2-itemsets .... 

 end counting 3-itemsets .... 

 end counting 4-itemsets .... 

 

End of itemsets counting  ...... 

 

Deriving rules ...... for max size = 4 

Filtering rules using minimal Confidence 

 

End of rules generation. 

 

            Association Rules ... 
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Sup = 0.97500  Conf = 0.97500   P12=nao    <-- 

Sup = 0.97500  Conf = 0.97500   P12=nao    <--    P4=sim 

Sup = 0.85000  Conf = 0.97143   P12=nao    <--    P3=sim 

Sup = 0.85000  Conf = 0.97143   P12=nao    <--    P3=sim  &  P4=sim 

Sup = 0.72500  Conf = 0.96667   P12=nao    <--    P6=sim 

Sup = 0.72500  Conf = 0.96667   P12=nao    <--    P6=sim  &  P4=sim 

Sup = 0.70000  Conf = 0.96552   P12=nao    <--    P6=sim  &  P3=sim 

Sup = 0.70000  Conf = 0.96552   P12=nao    <--    P6=sim  &  P3=sim  &  P4=sim 

Sup = 0.72500  Conf = 0.82857   P6=sim    <--    P3=sim 

Sup = 0.72500  Conf = 0.82857   P6=sim    <--    P3=sim  &  P4=sim 

Sup = 0.70000  Conf = 0.82353   P6=sim    <--    P3=sim  &  P12=nao 

Sup = 0.70000  Conf = 0.82353   P6=sim    <--    P3=sim  &  P12=nao  &  P4=sim 

Sup = 0.75000  Conf = 0.75000   P6=sim    <-- 

Sup = 0.75000  Conf = 0.75000   P6=sim    <--    P4=sim 

Sup = 0.72500  Conf = 0.74359   P6=sim    <--    P12=nao 

Sup = 0.72500  Conf = 0.74359   P6=sim    <--    P12=nao  &  P4=sim 

Sup = 0.70000  Conf = 1.00000   P4=sim    <--    P6=sim  &  P3=sim  &  P12=nao 

Sup = 0.72500  Conf = 1.00000   P4=sim    <--    P6=sim  &  P3=sim 

Sup = 0.72500  Conf = 1.00000   P4=sim    <--    P6=sim  &  P12=nao 

Sup = 0.75000  Conf = 1.00000   P4=sim    <--    P6=sim 

Sup = 0.85000  Conf = 1.00000   P4=sim    <--    P3=sim  &  P12=nao 

Sup = 0.87500  Conf = 1.00000   P4=sim    <--    P3=sim 

Sup = 0.97500  Conf = 1.00000   P4=sim    <--    P12=nao 

Sup = 1.00000  Conf = 1.00000   P4=sim    <-- 

Sup = 0.72500  Conf = 0.96667   P3=sim    <--    P6=sim 

Sup = 0.72500  Conf = 0.96667   P3=sim    <--    P6=sim  &  P4=sim 

Sup = 0.70000  Conf = 0.96552   P3=sim    <--    P6=sim  &  P12=nao 

Sup = 0.70000  Conf = 0.96552   P3=sim    <--    P6=sim  &  P12=nao  &  P4=sim 

Sup = 0.87500  Conf = 0.87500   P3=sim    <-- 

Sup = 0.87500  Conf = 0.87500   P3=sim    <--    P4=sim 

Sup = 0.85000  Conf = 0.87179   P3=sim    <--    P12=nao 

Sup = 0.85000  Conf = 0.87179   P3=sim    <--    P12=nao  &  P4=sim 
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Apêndice B     Anexo Técnico 
 
 
 
 
 
 
 
Neste anexo serão focados os principais aspectos relacionados com o sistema de 

informação que suporta a aplicação PmateStat. A ferramenta PmateStat encontra-se neste 

momento disponível em http://pmate.ua.pt/stat. 

 

 

1. Estrutura de dados do PmatE 
 

A estrutura de dados relativa ao PmatE é bastante complexa e grande parte dela não tem 

interesse directo para a elaboração de estatísticas. As estruturas que mais importam para a 

criação de estatísticas on-line referem-se às respostas dos alunos e ainda toda a informação 

referente aos modelos. Essas duas partes mais importantes estão reflectidas na figura 28 e 

na figura 29.  

Na figura 28 é visível a parte da estrutura da base de dados correspondente à informação 

das respostas dos alunos na competição.  

Na figura 29 é visível a estrutura de dados correspondente à informação dos modelos das 

questões. 
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Figura 28 – Parte da estrutura da base de dados do PmatE, correspondente à informação das respostas 
dos alunos. 

 

A informação mais importante a reter na estrutura de dados representada na figura 28 é que 

cada conjunto de respostas dadas pelos alunos em cada pergunta é armazenada como uma 

linha na tabela “EcranGeradoEximat”. 
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Figura 29 – Parte da estrutura da base de dados do PmatE, correspondente à informação dos modelos. 
 

 

2. Estrutura de dados adaptada para a execução 
das estatísticas on-line 
 

A ferramenta PmateStat baseia-se na informação gerada na base de dados das competições 

do PmatE. Contudo, esta base de dados está em constante crescimento, tendo um grande 

volume de informação. Possui  neste momento, cerca de 24 giga-bytes de dados. Os dados 

de todas as competições estão armazenados na mesma estrutura de dados. Assim, no caso 

de se pretender fazer uma estatística apenas referente a uma competição, seria necessário 

executar uma instrução SQL de selecção muito complexa e com um tempo de execução 

muito elevado.  

Em experiências iniciais realizadas, sobe a estrutura de dados de produção, verificou-se 

que uma instrução de selecção de dados, para uma competição com muitas provas 

realizadas, poderia demorar tempos da ordem de grandeza das horas. Sabe-se também que 

em simulação e análise de resultados um utilizador pede tipicamente ao sistema vários 

resultados/simulações/vistas dos dados. 
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Com tempos de respostas tão elevados, isso implica que a estrutura de dados de produção 

do sistema do PmatE está inadaptada para a realização de estatísticas, que devem, 

tipicamente, demorar alguns segundos para a apresentação dos resultados pedidos pelo 

utilizador. 

 

De modo a obter tempos de resposta baixos e dentro das expectativas dos utilizadores deste 

sistema optou-se por construir uma estrutura de informação própria para o PmateStat. 

Antes de conceber uma estrutura de dados que sirva plenamente a tarefa de execução de 

estatísticas foi feito um levantamento dos requisitos necessários. 

 

A ferramenta necessita de informação sobre: 

• os alunos 

o  identificação do curso e da turma, número mecanográfico; 

• a competição a ser tratada 

o tipo de competição (avaliação ou treino) e identificação; 

• os modelos utilizados 

o identificação e descrição da área, do tema, do sub tema, do objectivo 

principal e do objectivo secundário; 

• as resposta dadas pelo aluno  

o modelo gerado, pergunta e proposições geradas, as repostas dadas pelo 

aluno, data do jogo. 

 

Partindo da estrutura de dados de produção, e tendo em atenção que para cada questão 

formulada no PmatE são apresentadas ao utilizador quatro proposições, foi ainda 

necessário separar cada grupo de respostas, pois cada uma delas apresenta/pode apresentar 

objectivos distintos. 

Verificou-se que para a execução rápida e eficiente desta tarefa seria necessária uma 

estrutura de dados como a apresentada na figura 30. Basicamente, esta tabela possui, 

embora de modo redundante, toda a informação necessária à criação de estatísticas on-line. 

Para cada competição é criada uma tabela análoga à da figura. 
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Figura 30 – A estrutura de dados referente a uma competição do PmateStat. 

 

 

3. Ambiente de programação e desenvolvimento 
utilizado no PmateStat 
 
O PmateStat, à semelhança das demais aplicações do PmatE, foi desenvolvido somente 

para ser utilizado na Internet.  

A panóplia de linguagens, bases de dados e servidores Internet disponíveis poderiam levar 

per si à escrita de um ou mais capítulos. Contudo, e tendo em atenção que esta aplicação se 

destina a ser integrada no conjunto de aplicações disponibilizada pelo PmatE, a linguagem 

de programação utilizada no desenvolvimento dos diversos módulos estatísticos foi a ASP 

– Active Server Pages – da Microsoft. Para a programação da interface do lado do cliente 

foi utilizada a linguagem de programação JavaScript, nomeadamente quando se tornava 

necessário: 
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• mostrar um quadro com as informações detalhadas do modelo.  

o Esta acção é executada sempre que o utilizador passa com o rato por cima 

de cada barra do gráfico, ou de cada linha das regras de associação 

geradas; 

o Esta metodologia permite diminuir a quantidade de informação 

apresentada em cada momento. 

• mostrar e/ou esconder as estruturas em árvore estática ou dinâmica do módulo do 

gráfico; 

• seleccionar todas as opções ou nenhuma das nas opções dos menus dos vários 

módulos da ferramenta. 

De modo a manter o formato de representação homogéneo ao longo dos diversos módulos, 

e ainda de modo a permitir uma fácil manutenção/alteração dos formatos de apresentação 

da informação, foram utilizadas folhas de estilo – Cascading Style Sheets. 

 

 

4. Look-and-feel da aplicação PmateStat 
 

Nesta secção apresentam-se um conjunto de exemplos representativos do look-and-feel da 

aplicação PmateStat.  

 

No menu de opções para a estatística que pretende obter, o utilizador pode seleccionar uma 

entre várias estatísticas disponíveis e pode optar entre um dos conjuntos de dados das 

competições disponíveis. 

 

 Visualizar gráficos 

 

Como exemplo, o utilizador pode optar por visualizar gráficos na competição de “Teste 

diagnóstico de Matemática 2005”, como se pode ver na figura seguinte. 
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Figura 31 – Exemplo de visualizar gráfico - 1. 
 

É então dado ao utilizador os cursos dos alunos presentes nessa competição, podendo optar 

por um ou mais cursos, ou então por todos os cursos (usando para isso a caixa de selecção 

correspondente). Para cada curso é apresentado o número de jogos realizados e a 

quantidade de alunos presentes. 

O utilizador deve também optar sobre que áreas dos modelos quer obter o gráfico, podendo 

optar por todas as áreas ou apenas uma. 

É também dada a hipótese de personalizar o gráfico, sendo possível escolher a cor das 

barras e do fundo do gráfico. 

 

Neste exemplo optou-se, como se pode ver na figura 32, por escolher os cursos de Eng. 

Geológica e Eng. Mecânica em todas as áreas disponíveis, usando as características para o 

gráfico já pré definidas (fundo cinza e barras vermelho escuro). 
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Figura 32 – Exemplo de visualizar gráfico - 2. 
 

O resultado das opções seleccionadas pelo utilizador são depois apresentadas, mostrando 

um gráfico de barras das percentagens de acertos dos alunos em cada modelo, sendo que 

cada barra representa um modelo, como é visível na figura 33.  

Por cima de cada barra é visível a percentagem de acertos desse modelo.  

Por baixo do gráfico tem-se a estrutura de árvore que dá origem a cada modelo. Por falta 

de espaço, tem-se apenas os códigos das componentes do modelo, já que as descrições são, 

por vezes, extensas. 
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Figura 33 – Exemplo de visualizar gráfico - 3. 
 

Para ser mais fácil ao utilizador saber a que modelo corresponde cada barra, ao passar com 

o rato por cima de cada barra, aparece uma caixa com a descrição do modelo, desde a área 

até ao objectivo secundário, apresentando também, a percentagem de acertos desse 

modelo. Na figura seguinte é possível ver esta caixa. 

 

 

Figura 34 – Exemplo de visualizar gráfico - 4. 
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Se o utilizador pretender ver a estrutura em árvore dos modelos com a descrição de cada 

componente, tem duas hipóteses por baixo do gráfico, em que pode abrir e fechar os links 

correspondentes: 

• árvore estática em tabela 

o aparece uma tabela fixa mostrando a estrutura dos modelos (figura 35); 

• arvore dinâmica 

o aparece uma árvore em que o utilizador pode ir abrindo e fechando os 

vários ramos da estrutura dos modelos (figura 36). 

 

 

Figura 35 – Exemplo de visualizar gráfico - 5. 
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Figura 36 – Exemplo de visualizar gráfico - 6. 
 

 Visualizar quadros 

 

Outro exemplo é o utilizador poder optar por visualizar quadros usando a competição de 

“Teste diagnóstico de Matemática 2004”, como é visível na figura seguinte. 

 

 

Figura 37 – Exemplo de visualizar quadro - 1. 
 

De seguida é mostrado ao utilizador os cursos dos alunos presentes nessa competição, 

podendo optar por um ou mais cursos, ou então por todos os cursos (usando para isso a 
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caixa de selecção correspondente). Para cada curso é apresentado o número de jogos 

realizados e a quantidade de alunos presentes. 

O utilizador deve optar sobre que áreas dos modelos quer obter o quadro, podendo optar 

por todas as áreas ou apenas uma. 

Na figura seguinte pode-se ver este menu para obter o quadro. 

 

 

Figura 38 – Exemplo de visualizar quadro - 2. 
 

O resultado das opções do utilizador é um quadro em árvore, da estrutura dos modelos, em 

que é especificado, para cada modelo, o número de vezes que apareceu e que foi 

respondido correctamente e ainda a respectiva percentagem de respostas correctas.  

Estes dados também são apresentados (em totais) para as restantes características dos 

modelos – desde a área até ao objectivo principal. Para uma melhor distinção entre estes 

totais e os modelos completos, o fundo dos totais aparece com cor cinza. 
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Para dar uma melhor ideia do panorama geral das respostas dos alunos, o fundo das células 

das percentagens de respostas correctas para cada modelo aparece de cor diferente, 

conforme a percentagem, indo de vermelho, nas percentagens mais baixas, até ao verde, 

nas percentagens mais altas. 

Para os totais das restantes características dos modelos, em vez de ser o fundo de cor 

diferente, são as letras. 

Torna-se, assim, fácil ao utilizador ver os modelos, a sua estrutura e padrões das respostas 

dos alunos. 

Nas figuras 39 à 41 pode-se visualizar partes do quadro gerado pelas opções seleccionadas 

no menu. 

 

 

Figura 39 – Exemplo de visualizar quadro - 3. 
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Figura 40 – Exemplo de visualizar quadro - 4. 
 

 

Figura 41 – Exemplo de visualizar quadro - 5. 
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 Visualizar quadros de evolução temporal 

 

Segue-se o exemplo de o utilizador optar por visualizar quadros de evolução temporal na 

competição de “NightMat 2005” usando os dados dos treinos e da avaliação (figura 42). 

 

 

Figura 42 – Exemplo de visualizar quadro de evolução temporal - 1. 
 

De seguida indica-se ao utilizador três formas de seleccionar os dados que pretende ver no 

quadro. Pode optar por seleccionar: 

• os cursos dos alunos que estavam presentes na competição. 

o pode-se optar por um ou mais cursos, ou então por todos os cursos e para 

cada curso apresenta o número de jogos e o número de alunos; 

• as turmas dos alunos que estavam presentes na competição. 

o pode-se optar por uma ou mais turmas, ou então por todas as turmas e para 

cada turma apresenta o número de jogos e o número de alunos; 

• os alunos que estavam presentes na competição. 

o pode-se optar por um ou mais alunos, ou então por todos os alunos e para 

cada aluno apresenta o número de jogos realizados.  

 

O utilizador deve também optar sobre que características dos modelos quer obter o quadro. 
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Na figura 43 optou-se por seleccionar o aluno com o código 54811 que realizou 64 jogos. 

O quadro será visível nas áreas dos modelos a que o aluno respondeu. 

 

 

Figura 43 – Exemplo de visualizar quadro de evolução temporal - 2. 
 

O quadro resultante apresenta a listagem dos jogos dos alunos nos modelos ao longo do 

tempo, onde é possível verificar a evolução dos alunos na competição.  

Para cada jogo é apresentado se é treino ou competição, para facilitar a distinção de entre 

os vários jogos e ver o desempenho dos alunos entre treinos e avaliações.  

Em cada jogo indica-se o número de respostas correctas e a sua percentagem de acertos, 

para cada modelo. 

Para dar uma melhor ideia do panorama geral e da evolução das respostas dos alunos, o 

fundo das células das percentagens de respostas correctas aparece de cor diferente, 

conforme a percentagem, indo de vermelho, nas percentagens mais baixas, até ao verde, 

nas percentagens mais altas. 
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O quadro gerado através das escolhas feitas no menu é visível nas figuras 44 e 45, onde se 

pode ver a evolução do aluno, que embora vá tendo alguns altos e baixos ao longo do 

tempo, nota-se uma tendência de melhoria nas percentagens de respostas correctas. 

 

 

Figura 44 – Exemplo de visualizar quadro de evolução temporal - 3. 
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Figura 45 – Exemplo de visualizar quadro de evolução temporal - 4. 
 

Voltando ao menu para o quadro de evolução temporal e realizando outra análise, optou-se 

desta vez por seleccionar o curso Eng. Electrónica e Telecomunicações, observando os sub 

temas, na área “Números e Cálculo”, com o tema “Polinómios, Equações e Inequações”. 

Como se pode ver na figura seguinte. 
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Figura 46 – Exemplo de visualizar quadro de evolução temporal - 5. 
 

O resultado é o quadro da figura 47, com os 3 sub temas, onde se pode ver a evolução das 

respostas dos alunos do curso ao longo do tempo. 

 

Nesta competição cada aluno pode jogar várias vezes e esteve restringida a um pequeno 

período de tempo, porque no caso de uma competição em que cada aluno só responda a 

poucos jogos e em que vá respondendo várias vezes ao longo do ano, o professor pode ir 

observando a evolução dos alunos, vendo em que matérias os alunos estão a falhar e tentar 

corrigir essas falhas.   
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Figura 47 – Exemplo de visualizar quadro de evolução temporal - 6. 
 

 Encontrar regras de associação 

 

No exemplo que se segue, o utilizador opta por gerar regras de associação na competição 

de “Métodos Numéricos 2004”, nos dados de avaliação, como é visível na figura seguinte. 
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Figura 48 – Exemplo de encontrar regras de associação - 1. 
 

O utilizador deve seleccionar os cursos dos alunos nessa competição que pretende analisar, 

podendo optar por um ou mais cursos, ou então por todos os cursos (usando para isso a 

caixa de selecção correspondente). Para cada curso é apresentado o número de jogos 

realizados e a quantidade de alunos presentes. 

O utilizador deve também optar sobre que características dos modelos quer obter as regras. 

De seguida, o utilizador deve indicar que valores pretende para as medidas de interesse das 

regras de associação. Os valores pré definidos indicados servem de orientação ao 

utilizador. No fim da página encontra-se uma breve descrição dessas medidas. 

 

Como se pode ver na figura seguinte, optou-se por seleccionar os cursos de Eng. dos 

Computadores e Telemática e Eng. Electrónica e Telecomunicações, para criar regras 

dentro de todos os temas possíveis, mantendo os valores das medidas de interesse pré 

definidas. 
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Figura 49 – Exemplo de encontrar regras de associação - 2. 
 

Na figura 50 e 51 pode-se ver os resultados obtidos com os dados seleccionados no menu.  

 

Os resultados deste módulo são os conjuntos frequentes e as regras encontrados nos dados 

seleccionados, com as respectivas medidas de interesse. 

No fim da página são apresentadas algumas informações acerca das medidas de interesse. 

Os conjuntos são formados pelas respostas respondidas correctamente ou erradamente. 

 

Na figura 50, por exemplo, o conjunto do tema 31 (Análise de erros e análise intervalar) 

respondido correctamente, aparece em 93,9% dos registos. 
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Figura 50 – Exemplo de encontrar regras de associação - 3. 
 

A figura 51 apresenta outra imagem das regras de associação geradas pelo módulo, 

mostrando a caixa que aparece ao passar o rato por cima de cada regra. Esta caixa também 

aparece ao passar com o rato por cima dos conjuntos frequentes.  

A caixa permite ao utilizador visualizar a descrição das características dos modelos que 

estão presentes nas regras ou nos conjuntos frequentes, mostrando também as respectivas 

medidas de interesse. 

 

Neste exemplo é possível ver, por exemplo, que a regra seleccionada, segundo o valor do 

lift, é interessante e que no teste do χ2 apresenta uma confiança superior a 99%.  



 
 
 
 
Estatísticas On-Line em Sistemas de Informação 
 

 

104

 

Figura 51 – Exemplo de encontrar regras de associação - 4. 
 

 Visualizar análise de dados dos alunos por curso 

 

Por fim, num último exemplo, o utilizador pode optar por ver uma análise de dados dos 

alunos e jogos por curso na competição de “Teste diagnóstico de Matemática 2005”, como 

é possível ver na figura 52. 

 

 

Figura 52 – Exemplo de visualizar análise de dados dos alunos por curso - 1. 
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Este módulo (visível na figura 53) apresenta uma listagem dos cursos que tiveram alunos 

presentes na competição, indicando, para cada curso, a quantidade de alunos e de jogos. 

Apresenta, também, o número total de cursos e depois, tanto para o número de jogos e de 

alunos por curso, o número mínimo e máximo (indicando quais os cursos onde isso se 

verifica), o número total, a variância, a média e o seu intervalo de confiança a 95%. 

 

 

Figura 53 – Exemplo de visualizar análise de dados dos alunos por curso - 2. 
 

 

 


