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Resumo 

 

Por conta da evolução dos dispositivos eletrônicos e do aumento da capacidade de             

armazenamento dos mesmos, uma quantidade considerável de dados referentes à          

eventos são armazenados de diversas formas. Tais dados podem conter          

informações não-triviais sobre um objeto em questão, como leituras telescópicas de           

partículas (múons), que podem ser potencialmente úteis para tomadas de decisão e            

novas descobertas científicas. Um  Data Mart que guarda dados relacionados à           

captação de múons pode conter informações que provavelmente são de difícil           

detecção por métodos tradicionais de análise. O objetivo deste artigo é manipular e             

analisar os dados do  Data Mart Tupi, previamente desenvolvido no IC/UFF, para            

descobrir padrões relacionados a explosões solares, por meio da associação dos           

padrões ocorridos nas mesmas datas que as explosões solares noticiadas pela           

NASA. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Dados são representações de significados, que isoladamente não tem valor          

para embasar conclusões, nem respaldar decisões. Para que o dado possa           

transmitir significado dentro de um determinado contexto e fundamentar         

conhecimento, é necessário que ele se torne informação. 

Um exemplo de dado científico que pode ser usado para respaldar           

conclusões científicas é o fluxo de múons. A partícula múon é a componente             

carregada mais abundante da radiação cósmica secundária ao nível do mar e a             

única partícula com carga elétrica capaz de penetrar profundamente no subsolo           

terrestre (BERTELLI; DE OLIVEIRA, 2017). A medição do fluxo de múons permite            

estudar eventos transientes solares, tais como: erupções solares, ejeções de massa           

coronal (EMC), choques interplanetários de várias origens, radiações e tempestades          

geomagnéticas (AUGUSTO; OJEDA, 2006). 

Os telescópios Tupi fazem a detecção de múons, e geram um grande volume             

diário de dados (aproximadamente 45.000 leituras), que são armazenados no  Data           

Mart  Tupi (BERTELLI; DE OLIVEIRA, 2017). Entretanto, as análises dos dados dos            

telescópios ainda são feitas manualmente. Não há associação com leituras          

realizadas em outras bases. Por exemplo, a NASA ( National Aeronautics and Space            

Administration ) disponibiliza um sítio que contém um arquivo de notícias          

relacionadas à explosões solares e que poderia facilmente ser associado aos dados            

do Tupi. 

O objetivo deste trabalho é demonstrar a manipulação dos dados do  Data            

Mart Tupi para efetuar tarefas de Mineração de Dados, em especial mineração de             

sequências, visando descobrir os padrões relacionados às detecções dos         

telescópios, para posteriormente relacioná-los às mesmas datas que ocorreram         

explosões solares noticiadas pela NASA para descobrir qual padrão detectado pelos           

telescópios determina uma explosão solar. 

O artigo está organizado da seguinte forma: na Seção 2, é explicado o             

conceito de Mineração de Dados e dos passos contidos em tal tarefa. Além disso, é               

esclarecido o conceito de mineração de sequências, que é um tipo de Mineração de              

Dados; na Seção 3, são apresentadas as ferramentas utilizadas para auxiliar a            
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manipulação dos dados e para efetuar a tarefa de Mineração de Dados; na Seção 4,               

discorre-se sobre os telescópios Tupi; na Seção 5, é retratado o modelo do  Data              

Mart  Tupi; na Seção 6 é apresentada a abordagem proposta para a tarefa de              

mineração dos dados do  Data Mart Tupi, visando encontrar padrões; e por fim, a              

Seção 7 contém a conclusão. 

 

2  MINERAÇÃO DE DADOS 

 

A  Mineração de Dados é um processo que consiste em transformar dados em             

conhecimento, cujas informações não seriam encontradas de uma forma trivial. Seu           

objetivo é atingido por meio da análise do resultado de algoritmos, que geram de              

fórmulas de regressão para descoberta de associações, classificações, padrões,         

agrupamentos e anomalias relevantes entre conjuntos de dados, que podem vir de            

diversas fontes, como bancos de dados,  data warehouses , APIs, arquivos e entre            

outros. 

A área de Mineração de Dados utiliza técnicas de diversas áreas, como  Data             

Warehousing , Recuperação da Informação, Estatística, Inteligência Artificial,       

Aprendizado de Máquina e entre outras, visando encontrar relações e padrões entre            

os diferentes dados que permitam gerar um conhecimento que seja útil e que             

consequentemente traga benefícios à quem executa esse processo. 

Está relacionada ao processo de Descoberta de Conhecimento em Bancos          

de Dados ( Knowledge Discovery in Databases ). Na literatura, existem autores que           

se referem à ambos os termos como sinônimos. Porém, existem autores que se             

referem à Mineração de Dados como a etapa de análise que compõe o processo de               

Descoberta de Conhecimento em Bancos de Dados. Tal processo é demonstrado na            

Figura 1 e é uma sequência iterativa dos seguintes passos (HAN; PEI; KAMBER,             

2011): 

1. Limpeza de dados:  onde são removidos dados inconsistentes e ruídos; 

2. Integração de dados: onde várias fontes de dados devem ser combinadas; 

3. Seleção de dados: onde dados relevantes para a tarefa de análise são            

recuperados do banco de dados; 
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4. Transformação de dados: onde os dados são transformados e consolidados          

em formas apropriadas para mineração executando operações de agregação; 

5. Mineração de Dados: um processo essencial, onde métodos inteligentes são          

aplicados para extrair padrões de dados; 

6. Avaliação dos padrões: identifica os padrões verdadeiramente interessantes        

representando conhecimento baseado em medidas de interesse (HAN; PEI;         

KAMBER, 2011). 

 

Figura 1. Mineração de Dados como uma etapa do processo de Descoberta de 

Conhecimento em Bancos de Dados (HAN; PEI; KAMBER, 2011) 

 

Os passos de 1 a 4 são formas diferentes de pré-processamento, onde os             

dados são preparados para mineração. O passo de Mineração de Dados deve            

interagir com o usuário ou uma base de conhecimento. Os padrões interessantes            

são apresentados ao usuário e devem ser guardados como novo conhecimento na            

base de conhecimento (HAN; PEI; KAMBER, 2011). 

A Mineração de Sequências é um método de Mineração de Dados, que            

consiste em analisar um determinado banco de dados composto por sequências,           
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onde cada sequência é composta por conjuntos de itens. Os itens dessas            

sequências devem estar ordenados e seus valores podem ser discretizados. Além           

disso, os itens contidos nas sequências só podem aparecer uma vez dentro de cada              

conjunto de itens, mas podem aparecer várias vezes em diferentes conjuntos de            

itens. 

A Mineração de Sequências visa descobrir padrões relevantes, chamados         

subsequências, em um banco de dados composto por sequências. O grau de            

importância dessas subsequências é mensurado por meio de diferentes critérios,          

como frequência e quantidade mínima e/ou máxima de itens. O resultado desse            

método demonstra apenas o quão frequente são as subsequências encontradas          

(suporte) e não demonstra a probabilidade da subsequência ocorrer novamente          

(confiança). 

Nas subsequências com intervalos, estes são permitidos entre os itens dentro           

das sequências, na Mineração de Dados. Um possível exemplo é o de mineração de              

dados do histórico do carrinho de compras de clientes, para verificar quais conjuntos             

de itens são os mais comprados, visando criar novas ações de marketing. Neste             

caso, alguns intervalos podem existir. 

Nas subsequências sem intervalos, estes não são permitidos entre os itens           

dentro das sequências, na Mineração de Dados. Um possível exemplo é o de             

mineração de sequências de proteínas, onde não pode existir intervalos, pois a            

menor diferença entre as sequências pode ser o que distingue uma das outras. 

Seguindo o formalismo proposto por da Silva Junior et al. uma sequência α,             

representada por {e1, e2, e3, …, en}, onde cada ej, 1 ≤ j ≤ n é um evento da                   

sequência α, e e1 ocorre antes de e2, que ocorre antes de e3 e assim por diante                 

(JACOB; CLUA; DE OLIVEIRA, 2017).  

 

3  FERRAMENTAS UTILIZADAS 

 

O SPAM é um algoritmo proposto por Ayres et al. (2002) para minerar             

padrões de sequências que é especialmente eficiente quando os padrões de           

sequências no banco de dados são muito grandes. A implementação da estratégia            
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de busca combina uma representação dos bitmaps do banco de dados de forma             

vertical com um suporte eficiente de contagem.  

O pseudocódigo do SPAM é demonstrado no Bloco de Código 1. O SPAM             

recebe como entrada um banco de dados de sequências  SDB  e um limite  minsup .              

Primeiramente, ele escaneia o banco de dados  SDB  para construir a representação            

vertical do banco  V ( SDB ) e o conjunto de itens frequentes  F1 . A ordem lexicográfica              

é a ordem mais conhecida como ordem do dicionário ou ordem alfabética, e é              

assumido que todos os itens estão ordenados de acordo com  ≻lex . Para cada item              

frequente  s ∈ F1 , o SPAM chama a função BUSCAR com  (s) ,  F1 ,  { e ∈ F1 | e ≻lex s                     

} , e  minsup . A função BUSCAR retorna como saída o padrão  {(s)} e recursivamente              

explora padrões candidatos com o prefixo  {(s)}  (FOURNIER-VIGER et al., 2014).  

A função BUSCAR recebe como parâmetro um padrão sequencial  pat  e dois            

conjuntos de itens a serem acrescentados a  pat  para gerar candidatos. O primeiro             

conjunto  Sn representa itens a serem adicionados a  pat  pela  s-extension . A            

s-extension de um padrão sequencial  (I1, I2, …, Ih) com um item  x é definido como                

(I1, I2, …, Ih, {x}) . O segundo conjunto  In representa itens a serem adicionados a  pat                

pela  i-extension . A  i-extension de um padrão sequencial  (I1, I2, …, Ih) com um item               

x é definido como  (I1, I2, …, Ih ∪ {x}) . Para cada candidato  pat  gerado por uma                 

extensão, o SPAM calcula o suporte da sequência para determinar se ele é             

frequente. Isso é feito fazendo uma operação  join e contando o número de             

sequências onde o padrão aparece. Se o padrão  pat é frequente, ele então é usado               

em uma chamada recursiva para a função BUSCAR, para gerar padrões           

começando com o prefixo  pat . Nessa chamada recursiva, apenas itens que           

resultaram em um padrão pela extensão  pat  são considerados para estender           

(novamente)  pat . O SPAM economiza o custo de busca não estendendo padrões            

não frequentes. Isso pode ser feito por conta da propriedade de um padrão             

sequencial não frequente não poder ser estendido para formar um padrão frequente            

(FOURNIER-VIGER et al., 2014).  
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SPAM ( SDB ,  minsup ) 

1. Varrer  SDB  para criar  V ( SDB ) e identificar  F1 , que é a lista dos itens 

frequentes. 

2. PARA  cada item s ∈  F1 , 

3. BUSCAR((s),  F1 , { e ∈  F1  | e ≻lex s}, minsup). 

 

BUSCAR (pat, Sn, In, minsup) 

1. Escrever o padrão  pat . 

2. Stemp := Itemp := ∅ 

3. PARA  cada item j ∈ Sn, 

4. SE  s-extension de pat é frequente  ENTÃO  Stemp := Stemp ∪ {i}, 

5. PARA  cada item j ∈ Stemp, 

6. BUSCAR (s-extension de pat com j, Stemp, { e ∈ Stemp | e ≻lex j }, 

minsup), 

7. PARA  cada item j ∈ In, 

8. SE  i-extension de pat é frequente  ENTÃO  Itemp := Itemp ∪ {i}, 

9. PARA  cada item j ∈ Itemp, 

10. BUSCAR (i-extension de pat com j, Stemp, { e ∈ Itemp | e ≻lex j }, 

minsup). 

 

Bloco de Código 1. Pseudocódigo do SPAM (FOURNIER-VIGER et al.) 

 

Na Figura 2 é demonstrado um exemplo, com um conjunto I = {a, b},              

ressaltando os passos de descoberta de padrões por esse algoritmo em mais alto             

nível, onde no  S-step pode-se observar a exploração de padrões por meio da             

s-extension e no  I-step  pode-se observar a exploração de padrões por meio da             

i-extension .  
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Figura 2. Exemplo de descoberta de padrões do SPAM (AYRES et al, 2002)  

 

A biblioteca  open-source SPMF ( Sequential Pattern Mining Framework ) é         

utilizada nessa abordagem e foi criada em 2009 sob a  General Public License             

(GNU). Ela foi criada com o objetivo de fornecer uma biblioteca comum para             

compartilhar o código-fonte de implementações eficientes de algoritmos de         

mineração de padrões freqüentes para aumentar seu uso em aplicações reais, e            

também para fornecer um conjunto de implementações de referência para          

pesquisadores, para comparar algoritmos. Entretanto, ao longo dos anos, evoluiu          

para incluir todos os tipos de algoritmos de mineração de padrões para descobrir             

padrões como regras de itens e associação, padrões seqüenciais, padrões          

periódicos e padrões de alta utilidade (FOURNIER-VIGER et al., 2016). 

O único requisito para executar o SPMF é ter Java 7 ou superior instalado.              

Existem duas versões do SPMF. A versão de código-fonte oferece todos os            

algoritmos do SPMF. A outra versão do SPMF é um arquivo JAR executável que              

pode ser executado com um duplo clique. Ele fornece uma interface de usuário             

minimalista (veja a Figura 3), projetada para permitir testes rápidos do           

comportamento dos algoritmos. A interface gráfica do usuário permite selecionar um           

arquivo de entrada e um arquivo de saída, escolher um algoritmo, inserir seus             

parâmetros e executá-lo. Para cada algoritmo, um arquivo de entrada de amostra é             

fornecido e um exemplo é descrito na documentação (FOURNIER-VIGER et al.,           

2014). 
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Figura 3: Interface Gráfica do Usuário do SPMF (FOURNIER-VIGER et al., 

2014) 

Atualmente, o SPMF oferece uma grande biblioteca de algoritmos de          

mineração de padrões (não somente para Mineração de Sequências), com mais de            

120 algoritmos. Além disso, é de código aberto, e pode ser usado em projetos              

comerciais. O SPMF é leve, pois não tem dependências para outros projetos. A             

primeira versão principal do SPMF é a versão 0.94, lançada em 2013            

(FOURNIER-VIGER et al, 2016). 

Outra ferramenta utilizada é o Orange, que foi concebido no final dos anos 90              

e é um entre os mais antigos conjuntos de ferramentas para Aprendizado de             

Máquina e Mineração de Dados, que utiliza scripts em Python. É um software livre,              

lançado sob a licença  General Public License (GNU), e é destinado tanto para             

usuários experientes e programadores quanto para estudantes de Mineração de          

Dados (DEMSAR et al., 2013). 

A biblioteca do Orange é um conjunto de ferramentas hierarquicamente          

organizadas por componentes de Mineração de Dados. Os principais ramos dessa           

hierarquia de componentes são: gerenciamento de dados e pré-processamento,         

classificação, regressão, associação, conjuntos (ensembles), agrupamento      

(clustering), avaliação e projeção (DEMSAR et al., 2013). 

Além de uma ampla gama de recursos, o Orange difere da maioria das outras              

bibliotecas baseadas em Python para Aprendizado de Máquina por conta da sua            

maturidade (mais de 15 anos de desenvolvimento e uso ativo), uma comunidade            
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ampla de usuários que obtém ajuda por meio de um fórum ativo, e uma ampla               

documentação que inclui tutoriais, exemplos de  scripts , repositório de conjuntos de           

dados, e documentação para desenvolvedores. A biblioteca Orange também         

oferece uma interface gráfica para visualização de dados interativa, mas também           

pode ser importada e utilizada por meio do  shell  do Python (DEMSAR et al., 2013). 

 

4  TELESCÓPIOS TUPI 

 

São telescópios que visam detectar múons carregados. Foram construídos         

pela equipe composta pelo Prof. Carlos Roberto, Prof. Carlos Navia Ojeda, King Hay             

Tsui e Hisataki Shingueoka, entre 2002 e 2003, e encontram-se no Instituto de             

Física da Universidade Federal Fluminense. 

Os telescópios são automatizados e funcionam continuamente, 24 horas por          

dia. Seus resultados ajudam a fomentar uma área emergente de estudos conhecida            

como clima espacial. Eles trabalham de forma sincronizada para medir          

continuamente o fluxo de partículas derivadas da radiação do Sol, investigando as            

possíveis relações entre os ciclos solares e as variações climáticas da Terra            

(BERTELLI; DE OLIVEIRA, 2017). 

A partícula múon é a componente carregada mais abundante da radiação           

cósmica secundária ao nível do mar e a única partícula com carga elétrica capaz de               

penetrar profundamente no subsolo terrestre. A medição do fluxo dessa partícula           

permite estudar eventos transientes solares, tais como: erupções solares, ejeções          

de massa coronal (EMC), choques interplanetários de várias origens, radiações e           

tempestades geomagnéticas (BERTELLI; DE OLIVEIRA, 2017). 

Cada telescópio Tupi é constituído por dois detectores fixos e outros dois que             

podem ser orientados de modo a detectar partículas provenientes de uma           

determinada direção. A Figura 4 mostra os componentes dos detectores do Tupi.            

Em cada detector, há um cintilador plástico. Quando uma partícula carregada rápida,            

por exemplo um múon, atravessa o cintilador, este emite uma luz fluorescente que é              

captada por uma fotomultiplicadora, que são sensores ópticos extremamente         

sensíveis a luz. A partir disso, a fotomultiplicadora converte a luz de baixa             
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intensidade em um sinal elétrico, que é pré-amplificado até uma amplitude suficiente            

para posterior análise (AUGUSTO; OJEDA, 2006). 

Figura 4. Unidade de detecção padrão de cada telescópio Tupi. Fonte: 

www.tupi.if.uff.br (BERTELLI; DE OLIVEIRA, 2017) 

 

A Figura 5 mostra a disposição geral de cada telescópio e a lógica             

implementada na aquisição de dados, onde os sinais analógicos dos três detectores            

são digitalizados utilizando a técnica de instrumentos virtuais e as ferramentas do            

software Lab-VIEW (BERTELLI; DE OLIVEIRA, 2017). 

Figura 5. Estrutura padrão de cada telescópio Tupi.  

Fonte: www.tupi.if.uff.br (BERTELLI; DE OLIVEIRA, 2017) 
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Os telescópios contam o número de sinais coincidentes no detector superior           

e inferior. Além disso, cada telescópio usa um sistema de proteção anti-coincidência,            

que usa um terceiro detector perto dos dois outros detectores. Este sistema permite             

que seja feita a detecção de múons que viajam apenas perto do eixo estabelecido              

entre o detector superior e inferior (BERTELLI; DE OLIVEIRA, 2017). 

A configuração atual dos telescópios Tupi é demonstrada na Figura 6. O            

telescópio vertical (em azul) e seis dos telescópios inclinados (em vermelho), estão            

em funcionamento. Os outros telescópios ainda estão em construção e totalizarão           

quatorze telescópios (BERTELLI; DE OLIVEIRA, 2017). 

 

Figura 6. Configuração atual dos telescópios Tupi. Fonte: www.tupi.if.uff.br 

(BERTELLI; DE OLIVEIRA, 2017) 

 

5  DATA MART TUPI 

 

Data Marts são bancos de dados modelados de forma dimensional que visam            

atender os requisitos específicos de um departamento da empresa. Possuem dados           

sumarizados, por exemplo, dados agregados por mês, trimestre ou ano. São           

desnormalizados, armazenam dados históricos, não são voláteis e auxiliam na          

tomada de decisão (BERTELLI; DE OLIVEIRA, 2017). 
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O  Data Mart  Tupi é essencial para a tarefa de Mineração de Dados que será               

realizada pela Abordagem Proposta, visto que ele armazena dados relacionados às           

capturas de múons feitas pelos Telescópios Tupi. Ele foi criado por Lucas Bertelli             

Martins e pelo Prof. Daniel de Oliveira, como Trabalho de Conclusão de Curso do              

primeiro. 

O  Data Mart  Tupi foi implementado utilizando a modelagem dimensional          

estrela como técnica de design do banco de dados e  SGBD PostgreSQL versão 9.6.              

A seguir, a Figura 7 apresenta o Modelo Lógico implementado no  Data Mart Tupi. A               

tabela fato é representada pela tabela FAT_SINAIS, responsável por armazenar os           

fatos, que nesse contexto são contagens de sinais coincidentes detectados no           

detector  vertical  e no  escaler , armazenados, respectivamente, nos atributos         

valor_vertical e valor_escaler. Ainda na FAT_SINAIS, os atributos id_tempo e          

id_telescópio são chaves estrangeiras para as dimensões tempo e telescópio          

respectivamente e também são a chave primária composta da tabela (BERTELLI;           

DE OLIVEIRA, 2017). 

A tabela DIM_TEMPO representa a dimensão tempo, sendo responsável por          

armazenar todas as possíveis granularidades de tempo para um fato, e nesse            

contexto está modelada com a granularidade mínima de segundos, ou seja, o            

atributo dt_data_completa armazena a data, a hora, os minutos e os segundos. Os             

atributos num_ano, num_mes, num_dia, num_trimestre, num_semestre, num_hora,       

num_minuto, num_segundo são a representação numérica de partes da data          

completa. Ainda na DIM_TEMPO, o atributo id_tempo é a chave primária da tabela             

(BERTELLI; DE OLIVEIRA, 2017). 

A tabela DIM_TELESCOPIO representa a dimensão telescópio, sendo        

responsável por armazenar todas os possíveis grupos de telescópios para um fato,            

e foi modelada já pensando em armazenar dados de outros telescópios de múons             

sem ser os da classe Tupi, de forma a permitir comparações entre medições de              

diferentes grupos de telescópios múons. Porém, no momento, contém apenas o           

grupo Tupi. Possui os atributos id_telescopio, nm_telescopio, nm_organizacao,        

nm_pais, nm_local, ds_local e zip_code, que armazenam, respectivamente, chave         

primária da tabela, nome do grupo de telescópio, nome da organização ao qual o              
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telescópio pertence, o país sede, local dessa organização, endereço completo da           

organização e a zona de informação postal (BERTELLI; DE OLIVEIRA, 2017). 

A tabela CONTROLE_CARGA é apenas uma tabela auxiliar utilizada pela          

aplicação Carga Drive-to-Tupi para saber quando foi realizada a última carga de            

dados. Possui os atributos id e data_ultima_carga, que armazenam respectivamente          

a chave primária da tabela e a data completa da carga de dados feita no  Data Mart                 

Tupi. (BERTELLI; DE OLIVEIRA, 2017) 

 

 

Figura 7. Modelo Lógico do  Data Mart  Tupi (BERTELLI; DE OLIVEIRA, 2017) 

 

6  ABORDAGEM PROPOSTA 

 

Uma amostra com 3.000.000 registros do  Data Mart Tupi foi utilizada para            

realizar a tarefa de Mineração de Dados. Estes registros compreendem a captação            

de múons dos telescópios entre 4 de Setembro à 12 de Novembro de 2014.  

Para transformar o  Data Mart Tupi, criado em uma modelagem dimensional           

estrela para uma estrutura sequencial, primeiramente as colunas do banco de dados            

referente ao tempo, valor  vertical  e valor  escaler  dos eventos foram copiados para             

um arquivo CSV intitulado 01_tupi_dm.csv, por meio de uma funcionalidade de cópia            

oferecida pelo PostgreSQL, chamada  psql , na linha de comando. Isso foi feito para             

14 



que os valores do mesmo pudessem ser discretizados, por meio da interface gráfica             

da biblioteca Orange. Os valores foram discretizados em 5 intervalos, pois foi            

observado (comparando os valores dos intervalos e os valores reais, do  Data Mart             

Tupi) que este era o intervalo que melhor dividia os valores presentes no arquivo              

01_tupi_dm.csv. As configurações para discretização podem ser observadas na         

Figura 8, enquanto o arquivo de saída, intitulado 02_tupi_orange.tab gerado pela           

discretização é demonstrado na Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Configurações para discretização no Orange 
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valor vertical    valor escaler    data 
8.5 - 10.5    99.5 - 105.5    2014-09-04T21:00 
10.5 - 12.5    99.5 - 105.5    2014-09-04T21:00 
≥ 14.5    ≥ 105.5    2014-09-04T21:00 
< 8.5    94.5 - 99.5    2014-09-04T21:00 
10.5 - 12.5    ≥ 105.5    2014-09-04T21:00 
(...) 

 

Tabela 1. Arquivo de saída gerado pela discretização do Orange 

 

Como pode-se analisar, os valores contidos no arquivo 02_tupi_orange.tab         

são compostos por intervalos. Com isso, houve a necessidade de transformar esses            

intervalos em um valor único (isto é, um valor entre esses intervalos), pois uma              

estrutura sequencial é melhor minerada quando composta por valores únicos. O           

programa  Orange to SPMF foi criado em Java com o objetivo principal de             

transformar o arquivo de saída gerado pelo Orange em um arquivo que contenha             

sequências que possam ser aceitas como entrada pelo SPMF. Suas tarefas           

principais são: (1) retirar os símbolos de maior que (>), menor que (<) e seus               

variantes, (2) transformar os valores dos intervalos em um valor único, de tal forma              

que o valor único é o valor inferior do intervalo, arredondado, pois o SPMF só aceita                

inteiros como entrada, (3) criar as sequências, com o auxílio de um mapa, onde a               

chave é o tempo, que teve a medida de segundos removida para que todas as               

sequências referentes à um mesmo minuto em comum pudessem ser relacionadas           

na estrutura chave-valor, e cujos valores relacionados à uma mesma chave foram            

adicionados de forma temporal, por meio dos segundos. Por fim, (4) o programa             

escreve as chaves e valores relacionados à chave em um arquivo texto, para que o               

SPMF possa ler. Nele, os valores devem ser separados por -1, e o fim de uma                

sequência deve ser indicada por -2. Como será escrita uma sequência por linha, ao              

fim de cada linha será escrito -2. No Bloco de Código 2 é possível ter uma melhor                 

análise do comportamento da aplicação por meio de seu pseudocódigo. 
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1. PARA CADA  linha do arquivo  FAÇA 

2. substituir  regex (≥|<|>) por valor em branco 

3. valores_linha  : float[] 

4. valor_escaler ,  valor_vertical ,  data  : int 

5. registros  : Map<String, List<String>> 

6. registros_data  : List<String> 

7. PARA CADA  linha do arquivo  FAÇA 

8. SE  existir valor superior  FAÇA 

9. substituir valor superior por valor em branco através do 

regex (- [0-9]+.[0-9]\t) 

10. valores_linha  = valores da linha atual separados pela 

expressão  regex (\s+) 

11. valor_vertical  =  valores_linha[0]  arredondado 

12. valor_escaler  =  valores_linha[1]  arredondado 

13. data  =  valores_linha[2] 

14. registros_data  = buscar valores relacionados à chave  data 

15. SE   registros_data  for nulo  FAÇA 

16. instanciar  registros_data  

17. adicionar  valor_escaler  em  registros_data 

18. adicionar  valor_vertical  em  registros_data 

19. adicionar  registros_data  em  registros 

20. PARA CADA   registros_data  FAÇA 

21. escrever chave/data no arquivo + uma vírgula  

22. registros = lista de valores de  registros_data 

22. PARA CADA  valor em  registros  FAÇA 

23. escrever valor atual de  registros  no arquivo  + o valor -1  

24. escrever valor -2 

25. quebrar linha 

 

Bloco de Código 2. Pseudocódigo da aplicação Orange to SPMF 
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Esse programa foi executado duas vezes. Na primeira vez, foi executado em            

sua integralidade e gerou como saída o arquivo 03_tupi_data_seq.csv. Na segunda           

execução a linha 21 foi desconsiderada, gerando o arquivo  04_tupi_seq.txt, pois o            

SPMF aceita como entrada somente as sequências, então por conta disso nessa            

execução a escrita da data foi removida. O arquivo 03_tupi_data_seq.csv pode ser            

observado na Tabela 2, enquanto o 04_tupi_seq.txt. Ademais, foi necessário gerar o            

arquivo 03_tupi_data_seq.csv para que após a mineração do arquivo         

04_tupi_seq.txt  seja possível encontrar as datas em que ocorreram os padrões           

encontrados. 

 

2014-09-04T21:00,9 -1 100 -1 11 -1 100 -1 15 -1 106 -1 9 -1 95 -1 11 -1 106 -1 15 
-1 106 -1 13 -1 106 -1 9 -1 95 -1 15 -1 95 -1 9 -1 89 -1 15 -1 95 -1 11 -1 100 -1 13 
-1 100 -1 13 -1 106 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 15 -1 106 -1 9 -1 95 -1 15 -1 106 -1 15 
-1 89 -1 15 -1 106 -1 13 -1 106 -1 9 -1 100 -1 15 -1 106 -1 9 -1 100 -1 15 -1 100 -1 
15 -1 106 -1 11 -1 100 -1 15 -1 89 -1 15 -1 100 -1 15 -1 89 -1 15 -1 89 -1 9 -1 95 -1 
-2 
2014-09-04T21:01,13 -1 89 -1 9 -1 95 -1 9 -1 106 -1 11 -1 106 -1 15 -1 100 -1 11 
-1 89 -1 11 -1 106 -1 15 -1 106 -1 11 -1 100 -1 9 -1 89 -1 9 -1 106 -1 11 -1 100 -1 
15 -1 89 -1 9 -1 95 -1 9 -1 106 -1 9 -1 89 -1 15 -1 106 -1 11 -1 89 -1 11 -1 (...) -2  
(...) 

 

Tabela 2. Arquivo gerado pela primeira execução da aplicação Orange to SPMF 

 

Com a transformação bem sucedida da modelagem dimensional estrela para          

estrutura sequencial, finalmente foi possível executar a tarefa de Mineração de           

Dados, por meio do SPMF. O algoritmo SPAM foi executado utilizando o arquivo             

04_tupi_seq.txt, com diversos valores como Minsup (suporte) e Min Pattern Length           

(quantidade mínima de elementos nos padrões encontrados) porém com Max gap           

fixado no valor 1, que não permite que haja intervalos entre os elementos dos              

padrões encontrados. Na Figura 9, é possível observar uma configuração para           

execução no SPMF, e na Tabela 3 pode-se verificar a saída gerada pela mesma              

configuração, cujo arquivo foi intitulado 05_tupi_output_minsup02_mlp5.txt,      

indicando em seu nome os valores utilizados. A cada execução, a saída foi salva em               

um arquivo nomeado seguindo este padrão. 
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Figura 9. Configuração de execução no SPMF 

 

100 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 #SUP: 19802 
9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 #SUP: 27892 
9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 11 -1 #SUP: 22205 
9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 13 -1 #SUP: 19266 
9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 15 -1 #SUP: 21128 
89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 #SUP: 30344 
89 -1 9 -1 89 -1 11 -1 89 -1 #SUP: 18561 
89 -1 11 -1 89 -1 9 -1 89 -1 #SUP: 18714 
106 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 #SUP: 19734 
95 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 #SUP: 19320 

 

Tabela 3. Uma saída gerada pelo SPMF 

 

Os diversos arquivos de saída do SPMF com os padrões encontrados foram            

unidos em um único arquivo, chamado 06_tupi_padroes.txt, visando unificar todas          

as sequências relevantes encontradas em diversas execuções.  

Após, foi necessário encontrar em quais datas ocorreram cada padrão no           

arquivo 06_tupi_padroes.txt. Isso foi feito relacionando os valores desse arquivo          

com o arquivo 03_tupi_data_seq.csv, gerado pela primeira execução do Orange to           

SPMF, que contém as datas e todas as sequências que ocorreram nelas. Foi             

procurado no arquivo 03_tupi_data_seq.csv cada padrão listado no        

06_tupi_padroes.txt, e com isso foi possível obter as datas em que cada padrão             
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ocorreu. Essas novas informações obtidas foram consolidadas em um arquivo          

chamado 07_tupi_data_padroes.csv, que é composto por uma coluna relacionada         

ao padrão encontra, uma coluna relacionada ao suporte do padrão e outra coluna             

relacionada às datas em que esse padrão ocorreu, separadas por ponto-e-vírgula.           

Na Tabela 4, a coluna de datas de ocorrência teve seu resultado parcialmente             

omitido para melhor visualização da composição do arquivo. 

 

sequência,suporte,datas de ocorrência 
106;15;106;15;106;15;106;15;106;15;106;15;106;15;106;15;106;15,225,14/09/14 
16:45;14/09/14 16:46;14/09/14 16:47;14/09/14 16:48; (...) 
106;15;106;15;106;15;106;15;106;15;106;15;106;15;106;15;106;15;106,219,14/09/14 
16:45;14/09/14 16:46;14/09/14 16:47; 14/09/14 16:48; (...) 
(...) 
 

 

Tabela 4. Arquivo com padrões e suas respectivas datas de ocorrência 

 

A NASA ( National Aeronautics and Space Administration ) possui um site que           3

contém o arquivo referente às notícias relacionadas à eventos solares que           

ocorreram entre 2010 e 2015. De posse das datas e dos padrões frequentes, foi              

possível analisar no site da NASA os dias e classificações das explosões solares             

que ocorreram na mesma faixa de tempo dos registros feitos pelo Tupi. O arquivo              

08_nasa_explosoes.csv demonstrado na Tabela 5 lista parcialmente o conteúdo do          

arquivo, com a data e o link das notícias das explosões solares analisadas. 

 

data, link 
10/09/14, https://www.nasa.gov/content/goddard/significant-flare-surges-off-the-sun/, 
30/10/14, https://www.nasa.gov/content/goddard/sdo-watches-giant-filament-on-the-sun/ 
19/10/14, https://www.nasa.gov/content/goddard/sdo-observes-an-x-class-solar-flare 
(...) 

 

Tabela 5. Arquivo contendo parcialmente o conteúdo das datas e links 

das notícias relacionadas a explosões solares no site da NASA 

3 Disponível em < https://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/news/solar-event-2010-2015 >. 
Acesso em: 25 nov 2017. 
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Com isso, foram cruzados os dados do arquivo 07_tupi_data_padroes.csv         

com as datas do arquivo 08_nasa_explosoes.csv, e com isso foi possível criar um             

novo arquivo chamado 09_tupi_nasa_muons_explosoes.txt, que contém os       

padrões, contidos nas análises de múons feitas pelo Tupi nas datas de explosões             

solares noticiadas pela NASA. Tal arquivo pode ser observado em sua integralidade            

na Tabela 6. 

9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -2 
9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 11 -1 89 -1 9 -1 89 -2 
9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -2 
9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 11 -2 
9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 13 -2 
9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 15 -2 
89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -2 
9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -2 
9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 11 -1 89 -2 
9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 11 -1 89 -1 9 -1 89 -2 
9 -1 89 -1 11 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -2 
89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -2 
89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 11 -2 
89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 15 -2 
11 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -2 
100 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -2 
9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -2 
9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 11 -2 
9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 13 -2 
9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 15 -2 
9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 11 -1 89 -1 9 -2 
9 -1 89 -1 11 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -2 
89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -2 
89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 11 -1 89 -2 
89 -1 9 -1 89 -1 11 -1 89 -1 9 -1 89 -2 
89 -1 11 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -2 
106 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -2 
11 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -2 
95 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -2 
9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 11 -1 89 -2 
9 -1 89 -1 11 -1 89 -1 9 -1 89 -2 
89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 11 -2 
11 -1 89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 89 -2 

 

Tabela 6. Lista de sequências que ocorreram nas mesmas datas que as 

notícias de explosões solares no site da NASA 
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Como foram muitas as sequências encontradas, foi necessário minerar         

novamente o arquivo 09_tupi_nasa_muons_explosoes.txt, visando descobrir qual o        

padrão de captura dos múons que pode determinar as explosões solares noticiadas            

pela NASA. Novamente, o SPMF foi utilizado para minerar tal arquivo, e a             

configuração do SPMF que encontrou padrões interessantes pode ser observada na           

Figura 10, e o arquivo de saída do mesmo, intitulado 10_seq_explosoes.txt pode ser             

observado na Tabela 7. 

Figura 10. Configuração de execução no SPMF 

 

9 -1 89 -1 9 -1 89 -1 #SUP: 32 
89 -1 9 -1 89 -1 9 -1 #SUP: 29 

 

Tabela 7. Saída gerada pelo SPMF 

 

Dada a saída da mineração, podemos observar que as sequências de valores            

capturados pelos telescópios Tupi que podem determinar explosões solares de          

acordo com as datas noticiadas pela NASA são {9, 89, 9, 89} e/ou {89, 9, 89, 9}. 
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7  CONCLUSÃO 

 

A tarefa de Mineração de Dados proposta pelo artigo visava encontrar           

padrões nos valores referentes aos múons capturados pelos telescópios Tupi que           

determinassem explosões solares com o auxílio das datas noticiadas pela NASA.           

Para isso, foi utilizada uma amostra dos dados armazenados pelo Data Mart Tupi.             

Esses dados, originalmente presentes em uma modelagem dimensional, foram         

transformados para uma estrutura sequencial, com o auxílio da ferramenta Orange e            

do programa Orange to SMPF, criado especialmente para essa abordagem. Sendo           

assim, foi possível que esses dados fossem minerados, com o uso da técnica de              

Mineração de Sequências fornecida pelo algoritmo SPAM, cuja implementação está          

presente na biblioteca SPMF. Tal tarefa foi executada e concluída com sucesso e,             

sendo assim, o artigo alcançou seu objetivo principal. 

 

An Approach to Search for Patterns of Solar Bursting in Tupi 

Telescope Data 
 

Abstract 

 

Due to evolution of electronic devices and the increase of their storage capacity, a              

considerable amount of data referring to events are stored in many ways. Those data              

can have non-trivial information about an object in subject, such as particles            

telescopic readings (muons), that can be potentially useful to taking decisions and            

new scientific discoveries. A Data Mart that keeps data related to captation of muons              

can have information that is probably hard to detect by traditional methods of             

analysis. The goal of this article is to manipulate and  analyze  data from Data Mart               

Tupi, previously developed in IC/UFF to discover patterns related to solar explosions            

by the association of patterns that occurred on the same dates as solar explosions              

reported by NASA. 
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