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RESUMO

Os dados  atuais  produzidos  por  usuários  web  e  empresas  de  coleta  de  dados 
exigem altas  taxas de processamento  em relação à  qualidade do  conhecimento 
obtido. Os requisitos da chamada era do Big Data vão muito além da quantidade de 
dados a se analisar. Requisitos de tempo de resposta e complexidade dos dados 
adquirem  maior  peso  em  muitos  domínios  no  mundo  real.  Os  computadores 
possibilitam que humanos coletem dados em grandes volumes  e utilizem  técnicas 
computacionais, para ajudar no processamento e geração de padrões.  Pesquisas 
atuais demonstram que unir um mecanismo de tratamento de eventos em tempo real 
com algoritmos clássicos  de  mineração de regras de associação tende a ter um 
desempenho satisfatório de extração de conhecimento. Esse trabalho valida uma 
abordagem de mineração de fluxo de dados, que une o mecanismo de janelamento 
de dados e o algoritmo Apriori mostrando a economia de tempo da abordagem sobre 
a captura volumosa de dados e o gerenciamento da velocidade dos fluxos de dados 
de tempo real.

Palavras-chave: Mineração em Fluxos de Dados. Janelamento. Mineração de regras 
de associação. Big Data. Geração de Conhecimento.



ABSTRACT

The current data produced by web users and data collection companies, demand 
absurd  processing  rates  in  relation  to  the  quality  of  knowledge  obtained.  The 
requirements of the so-called Big Data era go far beyond the amount of data to be  
analyzed. Response time requirements and data complexity take on greater weight in 
many real-world domains. Computers make it possible for humans to collect data in 
large  volumes  and  use  computational  techniques  to  help  in  processing  and 
generating patterns. Current research demonstrates that combining a real-time event 
handling mechanism with classical algorithms such as association rule mining tends 
to have a satisfactory knowledge extraction performance. This work validates a data 
stream mining approach, which unites the data windowing engine and the Apriori 
algorithm,  showing  the  time-saving  approach  to  capturing  voluminous  data  and 
managing the speed of real-time data stream. 

Keywords:  Mining  Data  Streams.  Windowing.  Association  rules  mining.  Big  data. 
Knowledge Generation.
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Capítulo 1 - Introdução

Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) refere-se a um projeto de pesquisa 
científica. Segundo o Regulamento de TCC do Curso Superior de Bacharelado em 
Ciência da Computação, quando o TCC é um projeto de pesquisa científica tem-se 
como entrega final um artigo científico, redigido de acordo com o modelo exigido 
pela  Sociedade  Brasileira  de  Computação  (SBC),  o  qual  será  apresentado  no 
capítulo 2. Durante o desenvolvimento deste trabalho, um resumo foi publicado na 
Mostra Científica, Cultural e Tecnológica – Edição 2021 realizada no Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Câmpus Presidente Epitácio: 

SILVA, Vitor Firmino da; CARVALHO, Danilo Codeco. (2021) Extração de regras de 
associação em tempo real utilizando janelamento de dados. In: Anais da Mostra 
Científica, Cultural e Tecnológica – Edição 2021, p.17-18., Presidente Epitácio.
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Capítulo 2 - Artigo Científico

Utilização de algoritmo de mineração de regras de associação para 
reconhecimento de padrões através de um fluxo de dados

Vitor Firmino Da Silva, Danilo Codeco Carvalho

Instituto Federal– Instituto Federal São Paulo (IFSP)
Presidente Epitácio – SP – Brazil

vitor.firmino@aluno.ifsp.edu.br, danilo.codeco@ifsp.edu.br

Resumo. Os dados atuais produzidos por usuários web e empresas de coleta de  
dados  exigem  altas  taxas  de  processamento  em  relação  à  qualidade  do  
conhecimento obtido. Os requisitos da chamada era do Big Data vão muito além  
da  quantidade  de  dados  a  se  analisar.  Requisitos  de  tempo  de  resposta  e  
complexidade dos dados adquirem maior peso em muitos domínios no mundo  
real.  Os  computadores  possibilitam  que  humanos  coletem  dados  em grandes  
volumes  e  utilizem  técnicas  computacionais,  para  ajudar  no  processamento  e  
geração de padrões.  Pesquisas atuais demonstram que unir um mecanismo de  
tratamento de eventos em tempo real com algoritmos clássicos de mineração de 
regras  de associação tende a ter  um desempenho satisfatório de extração de  
conhecimento. Esse trabalho valida uma abordagem de mineração de fluxo de  
dados,  que une o mecanismo de janelamento de dados e o algoritmo Apriori  
mostrando a  economia de tempo da abordagem sobre a captura volumosa de  
dados e o gerenciamento da velocidade dos fluxos de dados de tempo real.

Palavras-chave:  Mineração em Fluxos de Dados. Janelamento. Mineração de regras de associação. Big  
Data. Geração de Conhecimento. 

Abstract. The current data produced by web users and data collection companies,  
demand absurd processing rates in relation to the quality of knowledge obtained.  
The requirements of the so-called Big Data era go far beyond the amount of data  
to be analyzed. Response time requirements and data complexity take on greater  
weight in many real-world domains.  Computers make it possible for humans to  
collect  data  in  large  volumes  and  use  computational  techniques  to  help  in  
processing  and  generating  patterns.  Current  research  demonstrates  that  
combining a real-time event handling mechanism with classical algorithms such  
as  association  rule  mining  tends  to  have  a  satisfactory  knowledge  extraction  
performance.  This work validates a data stream mining approach, which unites  
the data windowing engine and the Apriori algorithm, showing the time-saving  
approach to capturing voluminous data and managing the speed of real-time data  
stream. 

Keywords: Mining Data Streams. Windowing. Association rules mining. Big data. Knowledge Generation.
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1. Introdução

Os dados atualmente produzidos por redes sociais, motores de busca, transações e empresas 
de  coleta  de  dados exigem altas  taxas  de  processamento  para  tomar  decisões  a  partir  do 
conhecimento obtido, pois seu grande volume de dados distintos e sua alta requisição cria um 
fluxo de dados em alta velocidade que dificulta a captação e o processamento desse dados 
(KING;  SATYANARAYANA,  2013).  Métodos  manuais  de  captação,  processamento  e 
interpretação de dados tornaram-se uma forma de sondagem de dados lenta, cara e altamente 
subjetiva conforme o volume de dados aumenta, sendo inviável para domínios de tempo real. 

Os computadores  possibilitam que humanos coletem dados em grandes  volumes  e 
utilizem  técnicas  computacionais,  para  ajudar  no  processamento  e  geração  de  padrões. 
Encontrar  padrões  que  tragam benefícios  para  tomada de  decisão é  de  suma importância 
atualmente, portanto a criação de novos algoritmos ou a adaptação de algoritmos antigos são 
ações válidas na corrida da informação (FAYYAD; PIATETSKY-SHAPIRO; SMYTH, 1996). 

Pesquisas como a de Ölmezogullari e Ari (2013) mostraram que unir um mecanismo 
de tratamento de eventos em tempo real com algoritmos clássicos como mineração de regras 
de associação tende a ter  um desempenho satisfatório de extração de conhecimento desse 
fluxo  de  dados,  além  de  reutilizar  algoritmos  efetivos  na  mineração  de  bases  de  dados 
estáticas.

Mas, os requisitos para a mineração de dados na chamada era do Big Data vão muito 
além da quantidade de dados a se analisar. Requisitos de tempo de resposta e complexidade 
dos dados adquirem maior peso em muitos domínios no mundo real (FAN; BIFET, 2012). A 
evolução dos dados e das exigências para extrair conhecimento útil desses dados demonstrou 
haver necessidade  de  modificar  estratégias,  para  otimizar a  forma  de  extração  e obter 
informações úteis de um grande volume de dados, muitas vezes esparsos, ruidosos e de alta 
velocidade.

Esse  trabalho  tem como  objetivo  principal  validar  a  proposta  de  acoplamento  do 
algoritmo de mineração de regras de associação (Apriori) com uma técnica que gerencie esses 
fluxos  de  dados  para  reconhecimento  de  padrões  e  extração  de  informações  úteis  das 
condições atuais de exigência da mineração de fluxo de dados no Big Data.  Têm-se como 
objetivos específicos:

• Sondar soluções existentes de mineração de regras de associação através de fluxo de 
dados;

• Investigar e comparar soluções existentes que utilizem de técnicas de janelamento de 
dados; e

• Manipular o acoplamento de um algoritmo clássico de mineração de dados com uma 
técnica de janelamento para auxiliar no Processo de Descoberta de Conhecimento em 
Base de Dados utilizando um conjunto de dados dinâmico.

O  trabalho  tem  a  classificação  de pesquisa  aplicada,  pois  tem por  objetivo  gerar 
conhecimentos  para  aplicação prática  à  solução de  um problema:  utilização de  algoritmo 
estático de mineração de dados para reconhecimento de padrões através de um fluxo de dados 
em tempo real.

Do  ponto  de  vista  de  abordagem  do  problema,  o  trabalho  se  caracteriza  como 
quantitativo, pois considerou explicitar os benefícios de redução de tempo do processamento 
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de dados.

Este  trabalho  tem  teor  exploratório,  conforme os  objetivos,  visto  que tem  como 
objetivo específico investigar profundamente os temas de mineração de regras de associação e 
janelamento de dados. Portanto, o procedimento técnico utilizado é a pesquisa bibliográfica, 
visto  que  foram  feitas  pesquisas  em  artigos  (inter)nacionais,  dissertações  e  livros 
especializados na área para levantamento bibliográfico de forma analítica.

Para desenvolver e aplicar o processo para validar a aplicação prática desse trabalho 
foram utilizados  recursos  computacionais  pessoais  do  discente  orientado.  Sendo  eles  um 
Processador Intel i3, 4GB RAM e Windows 10 64bits. Para a implementação do processo de 
captação  e  processamento  dos  dados  foram  utilizadas  duas  linguagens  de  programação 
diferentes Java e Python. 

A linguagem Java foi utilizada porque a técnica de janelamento (Esper) é construída e 
disponibilizada  em  Java  pela  Esper  website,  o  que  o  torna  mais  acessível  para  o 
processamento  de  dados  em tempo  real,  pois  a  linguagem Java  possibilita  que  a  técnica 
capture  um  grande  volume  de  dados  e  divida-os  em  pequenos  arquivos  em  uma  pasta 
especificada pelo usuário.

Já  o algoritmo Apriori  utilizado nesse trabalho é  uma variação do código original 
descrito  por  Agrawal  e  Srikant  (1994),  escrito  em python,  uma  linguagem Open-Source 
bastante usada na visualização e análise de dados. Foi a linguagem escolhida por que tem 
sintaxe simples e permite a fácil manipulação do algoritmo caso haja necessidade. A única 
modificação feita no algoritmo foi a adição de um código que mapeia a pasta de despejo do 
Esper e captura os arquivos, os processando por ordem de chegada. 

Este trabalho  aplica o algoritmo Apriori visando captar informações e conhecimento 
através de regras de associação a partir de fluxo de dados em tempo real. Mas, para adaptar o 
algoritmo e tornar essa extração possível é necessário  aplicar uma técnica  que gerencie o 
fluxo de  dados,  no  caso  foi  utilizado  o  janelamento,  em que  o  fluxo  de  dados  pode ser 
dividido  em conjuntos  denominados  de  janelas,  com  base  em fatores  determinados  pelo 
usuário.

Também são utilizadas três simulações de fluxos de dados retirados da biblioteca de 
mineração  de  dados  SPMF.  O  SPMF  é  um  software  Open-Source e  uma  biblioteca  de 
mineração de dados, especializada em mineração de padrões em dados (FOURNIER-VIGER, 
2008).  Os  dados  dessa  biblioteca  são  caracterizados  por  uma  lista  de  números  que 
representam itens das transações que já estão pré-processados e transformados como entrada 
dos algoritmos de mineração de regras de associação.

2. Referencial Teórico

Nesta seção, são apresentados os conceitos referentes à mineração de dados por regras de 
associação para extração de conhecimento útil de bases de dados. Também é apresentada a 
Big  Data  e  seus  desafios  para  o  processamento  de  dados.  E,  por  fim,  uma descrição  do 
Janelamento de dados como técnica de gerenciamento de fluxos de dados, para a captura e 
disponibilização de dados para algoritmos de mineração de dados. 

2.1. Mineração de Regras de Associação

A mineração de dados faz parte de um processo de extração de conhecimento como a etapa de 
processamento de dados entre as etapas de estruturação, normalização e limpeza dos dados 
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ruidosos  e  a  interpretação dos  padrões obtidos.  Consiste  na habilidade de identificar,  nos 
dados,  os  padrões  válidos,  potencialmente  úteis  e  compreensíveis,  envolvendo  métodos 
estatísticos,  ferramentas  de  visualização  e  técnicas  de  inteligência  artificial  (FAYYAD; 
PIATETSKY-SHAPIRO; SMYTH, 1996). Na mineração de dados, são definidos algoritmos 
que, quando utilizados conforme os objetivos do estudo, obtêm uma resposta para o problema 
a partir de padrões extraídos da base de dados.

Existem diferentes  algoritmos  de  mineração  que  refletem padrões  diferentes.  Esse 
trabalho visa extrair conhecimento pela associação de dados captados através de fluxos de 
dados de alta velocidade. 

As regras de associação são geradas a partir da união de conjuntos de itens que possam 
ter uma relação (associação)  para criar conjuntos maiores,  para um melhor  entendimento, 
suponha  que  você  como  gerente  de  marketing  de  uma  loja  de  produtos  diversos  deseja 
reconhecer os padrões de compra de seus clientes. Por exemplo, “quais produtos os clientes 
costumam comprar em conjunto, a cada vez que acessam a loja”. Essa resposta daria suporte a 
você para planejar e melhorar a disposição dos produtos e sugestões de itens frequentemente 
comprados, podendo encorajar os clientes a comprar tais produtos conjuntamente. 

Para  conseguir  esta  resposta  você  ordena  uma lista  de  transações  efetuadas  pelos 
clientes, sendo o banco de dados de transações de compras. Cada compra é registrada neste 
banco, nos quais todos os itens comprados por um cliente em uma visita estão dispostos.  A 
Tabela 1 será utilizada para esclarecer quais produtos serão observados, sendo assim será 
associado a cada produto um número que o representará. Já na Tabela 2 há uma representação 
do banco de dados para as transações registradas até o momento.

Seja I = {i1, i2, i3,…, in} um conjunto de itens (uma lista de produtos da loja) e D um 
banco de dados de transações com duas colunas uma de identificação de transação (TID) e a 
outra das transações, com a lista de itens (itemset), comprados por um cliente,  na qual um 
itemset é um subconjunto não vazio de I.

Uma regra de associação é formada por X→Y, sendo que a intersecção dos conjuntos 
X  e Y é  vazio  ( X ∩Y=∅ )  e  ambos  são  itemset,  indica-se que,  se  X  acontecer Y tem 
probabilidade de acontecer (AGRAWAL; SRIKANT, 1994). Sendo assim, tem-se {notebook, 

Tabela 2: Banco de dados 
de transações dos clientes.

Tabela 1: Representação 
numérica de cada produto da 

loja. 
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livro}→{fones de ouvido} que deve ser interpretado como: “quando um cliente compra um 
notebook e um livro tende a comprar fones de ouvido na mesma transação”.

Toda regra de associação tem um grau de suporte denotado por sup(X→Y), sendo que 
este suporte refere-se à  frequência de vezes em que ocorre X∪Y em relação ao banco de 
dados. As regras de associação também tem como método de busca um grau de confiança 
conf(X→Y) complementando o suporte. Este grau de confiança é simplesmente a frequência

X∪Y dentre as transações em relação a frequência de X dentre as transações, sendo que:

conf ( X→Y )=
número de transaçõesque suportam (X ∪ Y )

númerode transações quesuportam X

Uma regra de associação r é dita interessante se conf(r) ≥ α e sup(r) ≥ β, nos quais α e 
β são respectivamente parâmetros de confiança e suporte especificados pelo usuário. Portanto, 
se o usuário entrar com α=0,9 e β=0,5,  a regra {notebook, livro}→{fones de ouvido} será 
uma das regras interessantes de resposta, pois essa regra tem 0,5 de frequência perante a base 
de dados. Agora se o usuário aumentar o suporte para  β=0,6, a mesma regra deixa de ser 
interessante.

Na Figura 1 é estruturado o Pseudocódigo do algoritmo Apriori, essa representação foi 
adaptada da proposta inicial do algoritmo estudado por Agrawal e Srikant (1994). 

Conforme o  fluxo  de  execução  do  algoritmo  ele  inicia  adquirindo  os  itemsets 
frequentes  de tamanho 1 e alocando uma variável  k com o valor 2.  Iterando até  que seu 
conjunto frequente atual for igual há vazio (Lk-1 != Ø, pois k inicia em 2). 

Enquanto  o  conjunto  frequente  não  for  vazio  cria-se  um conjunto  candidato  com 
tamanho k (C̛k), esse conjunto é gerado a partir de Lk-1 que gera candidatos do primeiro até o 
último grau de regras de associação.

Com o conjunto candidato C̛k o algoritmo pode continuar para a fase de poda, na qual 
enquanto  existir  itemsets no conjunto  C̛k será  feita  uma varredura  nesse conjunto,  se  não 
houver uma relação do candidato do grau atual com um do anterior o mesmo é descartado 
como é visto nas linhas 6-9 da Figura 1.

Após obter o conjunto Ck podado a fase de cálculo é iniciada nas linhas 10-15, elas são 
responsáveis por varrer a base de dados uma única vez para cada um dos  itemset de  Ck e 
estimar a frequência que o itemset aparece no banco de dados, no fim da iteração de varredura 
a etapa de criação de um novo Lk  acontece. Nessa última etapa é atribuído a um conjunto Lk 

todos os candidatos  c do conjunto  Ck que tem um suporte maior que o suporte mínimo de 
entrada β.
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Os  algoritmos  tradicionais  de  regra  de  associação  apresentam  problemas  de 
escalabilidade, custo de memória e computação, instabilidade e baixo desempenho quando se 
trata  de  grandes  conjuntos  de  dados.  Para  conseguir  utilizar  estes  algoritmos  em  seu 
desempenho  máximo  e  gerar  padrões  de  associação  válidos  de  fluxos  de  dados  em alta 
velocidade, deve-se criar uma estratégia que possibilite a entrada de uma quantidade de dados 
que o algoritmo possa suportar e retornar seus padrões em um curto espaço de tempo.

Na seção seguinte será mostrado algumas características da Big Data, como também 
alguns  requisitos  que  devem ser  atendidos  para  que  seja  possível  a  mineração  de  dados 
através de fluxos de dados em alta velocidade.

2.2. Big Data

Um  conjunto  de  dados  pode  ser  gerenciado quando  tem  um  tamanho  definido,  dados 
padronizados, estabilidade em suas transações e a velocidade das seleções é linear. A difusão 
do paradigma ‘Big Data’ foi motivada pela necessidade diária de processar grandes conjuntos 
de  dados  de  crescimento  contínuo  o  que  torna  complicado  o  gerenciamento  dos  dados 
utilizando técnicas e ferramentas convencionais (FAN;  BIFET, 2012; AZZINI; CERAVOLO, 
2013).

Big Data não deve ser generalizado como somente um grande aglomerado de dados, 
outras características são também importantes. Houve tentativas de elencar as características 
mais importantes para conseguir diferenciá-lo dos bancos de dados tradicionais.  Uma das 
descrições aceitas pela comunidade foi a proposta de Laney (2001), na qual são citados três 
V’s para o gerenciamento do Big Data:

• Volume: existem mais dados que nunca e como crescimento contínuo, mas não cresce 
o percentual de dados que as ferramentas atuais conseguem processar;

• Variedade: agora  existem  diferentes  tipos  de  dados  para  processar,  como  áudio, 
vídeo, grafos, postagens em redes sociais, dados de sensores e mais;

Figura 1: Pseudocódigo do algoritmo 
Apriori (adaptado de AGRAWAL; 

SRIKANT, 1994)
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• Velocidade: os dados chegam continuamente em fluxos de dados e há interesse em 
extração de informação útil em tempo real. 

Alguns requisitos devem ser satisfeitos para a mineração de fluxo de dados, pois, os 
algoritmos naturalmente lidarão com dados maiores que a memória disponível em situações 
de  processamento  de  fluxos  de  dados  em  alta  velocidade.  Segundo  Morales  (2013),  o 
algoritmo que processa  o  fluxo de  dados  não tem controle  sobre  a  ordem que os  dados 
chegam e devem atualizar seu resultado de forma incremental e eficiente, os requisitos mais 
importantes a serem satisfeitos são os listados, a seguir:

1. A principal característica de um fluxo de dados é que os dados fluem de um exemplo 
para outro, ou seja, não há espaço para acesso aleatório;

2. Permitir  o  processamento  de  dados  muito  maiores  que  a  memória  disponível  na 
máquina. Ainda assim, sempre haverá um limite físico de memória, o algoritmo deve 
trabalhar dentro desse limite;

3. Para esse constante aumento de dados, a complexidade do algoritmo deve ser linear. A 
saída perfeita seria um algoritmo capaz de processar os exemplos tão ou mais rápido 
do que chegam.

Na seção seguinte será mostrado uma descrição do que é Janelamento de dados e uma 
tecnologia  de janelamento, como também  a  justificativa  da utilização dessa técnica nesse 
trabalho.

2.3. Janelamento de dados

O Janelamento é um método de processamento de fluxo de dados popular na mineração de 
dados em Big Data. Esta abordagem divide o  conteúdo em janelas que podem ser feitas de 
diferentes  formas,  contudo,  sempre  visando  selecionar  a  quantidade  máxima  possível  de 
dados específicos para aplicá-los em um algoritmo para extrair padrões.

O tempo em que os dados ficam parados em um banco de dados na abordagem estática 
é um problema para uma abordagem com fluxo de dados. Analisar dados do passado, traz 
custo extra e ainda pode ser inútil para domínios em que o tempo de análise para tomada de 
decisões é fundamental, como no mercado financeiro.

Uma das alternativas é a utilização de janelamento nos dados, embutido em diferentes 
algoritmos, para priorizar, isolar e focar o desempenho da tarefa de mineração de dados para 
ter  melhor  aproveitamento  dos  dados  de  entrada.  Para  não  depender   exclusivamente  da 
memória principal que geralmente torna-se um gargalo para os aplicativos de processamento 
de fluxo de dados em tempo real que utilizam um algoritmo clássico para processar seus 
dados,  pois  os  algoritmos  de  mineração  de  base  de  dados  estáticas  escalonam  sua 
complexidade à medida que a quantidade de dados de entrada aumenta.

De acordo com Ölmezogullari e Ari (2013) existem alguns tipos de janelamento para 
manipular o fluxo de dados em tempo real, sendo os mais importantes deles: Sliding window e 
Tumbling window. Neste trabalho será utilizada a estratégia de Tumbling Window utilizando o 
sistema  de  processamento  de  eventos  complexos  Esper  (Esper  CEP),  pois  é  o  tipo  de 
janelamento mais simples de manutenção e manipulação do Esper.

O  Esper  foi  o  mecanismo  de  janelamento  de  fluxo  de  dados  escolhido  para  este 
trabalho por ser uma ferramenta de fácil acesso à literatura documental, como também de 
simples aprendizado e com ampla divulgação em trabalhos científicos. O mecanismo Esper 
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traz diversas bibliotecas para inserção em pequenos projetos de recebimento e  manipulação 
do fluxo de dados por janelamento.

Os sistemas CEP desempenham um papel fundamental  na análise de fluxo de Big 
Data,  independente de velocidade, quantidade e complexidade dos dados, além de filtrar o 
ruído de uma grande parte dos dados de entrada. Como sistema CEP, destaca-se o Esper, 
Event stream and complex event processing (ESPER website, 2021). 

O  Esper  utiliza uma  linguagem  parecida  com  SQL (Structured  Query  Language) 
chamada EPL, Event Processing Language, que possui funções que permitem a aplicação de 
técnicas  de janelamento sobre fluxos de dados.  As consultas  EPL podem ser  usadas  para 
filtragem contínua (por exemplo,  SELECT x,  y FROM  fluxo de dados <x, y,  z> WHERE 
parâmetros do usuário) (ÖLMEZOGULLARI; ARI, 2013). Os fluxos de dados substituem as 
tabelas como a origem dos dados e os eventos substituem as tuplas como a unidade básica de 
dados. Já que os eventos são compostos por dados, os conceitos SQL de relação através de 
junção, filtros e agregação podem ser utilizados para captar informação de um ou mais fluxos 
de dados em tempo real (CARVALHO, 2016).

3. Resultados

Nesta  seção,  é  apresentada  a  proposta  de  processo  utilizando  o  acoplamento  do  Esper  e 
Apriori  para gerar  padrões  de  associação através  de fluxos de dados em alta  velocidade. 
Também é apresentada a estrutura do teste que foi aplicado para validar o processo proposto. 
E, por fim, é feita a análise de três simulações de fluxo de dados aplicadas nesse processo, na 
qual  são  apresentados  os  benefícios  do  processo  como  também  suas  dificuldades  no 
processamento de fluxos de dados em alta velocidade. 

3.1. Proposta de processo para utilização do algoritmo através do fluxo de dados

A Figura 2 mostra o diagrama do processo utilizado para a extração de conhecimento de base 
de dados, ele visa extrair as regras em tempo hábil para satisfazer os requisitos das aplicações 
em tempo real,  utilizando o acoplamento  do algoritmo estático  Apriori  e  a  tecnologia  de 
janelamento de dados Esper.

Conforme é mostrado na Figura 3, o fluxo de dados chega de forma ininterrupta ao 
Esper  e  o  janelamento  é  necessário  para  entregar  pacotes  de  dados  ao  Apriori,  pois  o 
algoritmo não trabalha com dados que chegam em fluxo contínuo. A partir das características 
desse fluxo é criada uma regra de janelamento, essa regra é como um filtro, na qual a próxima 
tarefa desta atividade é captar somente transações específicas desse fluxo.

Figura 2: Processo geral da abordagem 
proposta 
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Após criar uma regra o Esper adiciona um Listener, ou seja, uma área de memória que 
ficará buscando certas características do fluxo e encaminhando para a saída as transações que 
captar. A regra que foi criada também define um tempo de atualização para o Esper. Quando 
esse tempo é excedido atualiza sua lista de seleção e inicia uma nova seleção. Por fim, as 
transações do janelamento atual são formatadas, de acordo com a definição do usuário, de 
modo que o algoritmo Apriori possa receber como entrada e realizar a mineração de dados.

Já na Figura 4 é mostrada a segunda atividade do processo, a mineração de dados é 
utilizada para gerar regras de associação das janelas de dados gerados pelo Esper CEP. O 
primeiro passo é a leitura do arquivo de entrada linha por linha.  O algoritmo itera enquanto 
conseguir gerar candidatos,  quando atinge  seu método de parada ele retorna o conjunto de 
itemsets  frequentes  resultantes,  sendo  essas  as  regras  de  associação  mais  relevantes 
encontradas.

Na seção seguinte será mostrado uma descrição do teste aplicado no processo e suas 
características, também é mostrado sua desvantagem do acoplamento dos Esper + Apriori e 
como o tempo de despejo configurado pelo usuário pode impactar no tempo de processamento 
do algoritmo.

3.2. Testes

Para  comprovar  a  aplicação  com  sucesso,  ou  não,  da  hipótese,  diversos  testes  foram 
realizados, divididos em conjuntos de dados distintos, com alterações no suporte e nas janelas 
de entrada do Apriori. 

Foi  utilizada  uma estratégia  de  leitura  total  dos  dados  obtidos  no  janelamento  de 
dados,  na  qual  o  algoritmo processa  todos  os  arquivos  de dados  (janelas)  e  retorna  seus 
resultados  individualmente.  Os dados  captados  são  aplicados em  duas  abordagens.  A 
abordagem estática, na qual existe um único arquivo a ser processado com todas as transações 
e a segunda abordagem, que gera situações diferentes de janelamento. 

A primeira situação de janelamento gerou 10 janelas de dados como saída do Esper. Já 
a segunda gera 30 janelas de dados como saída. E, por último, os dados foram divididos em 
50  janelas.  Os  dados  gerados  pelos  processamentos  dessas  janelas  foram  compilados  e 
comparados com os resultados do processamento estático.

Essa estratégia possui uma desvantagem crucial para a execução integrada dos dois 
algoritmos: o tempo. O Esper recebe os dados de forma ininterrupta e de tempos em tempos 
fecha uma janela de dados externa, sempre no mesmo tempo e no mesmo tamanho, como foi 
configurado. Se o tempo de processamento do Apriori for maior que o de captura e despejo do 
Esper, então ocorrerá atraso na execução das janelas de dados externa pelo Apriori, gerando 
acúmulo de dados não processados. 

Nesse caso é necessário notar o comportamento do Esper +  Apriori na chegada das 

Figura 4: Atividade de mineração de dadosFigura 3: Atividade de 
janelamento de dados
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janelas seguintes em relação ao tempo, pois caso as próximas janelas tenham comportamento 
parecido com a anterior, a tendência é o acúmulo de arquivos gerados pelo Esper que não 
estão sendo lidos de imediato pelo  Apriori, o que descaracteriza a mineração de dados em 
tempo real. 

Observe a Tabela 3, a seguir, com um exemplo de acúmulo de dados não processados 
pelo Apriori. As saídas do Esper são padronizadas e estão disponíveis para o processamento a 
cada 5 segundos. A partir da primeira execução do algoritmo o tempo de retorno dele pode ser 
maior que o tempo de disponibilização da saída do Esper, assim acumulando as saídas do 
Esper ao decorrer da execução do algoritmo. As saídas são acumuladas causando um aumento 
no tempo de processamento das janelas subsequentes. 

Tabela 3: Exemplo de execução e de formação de acúmulo

Saída do Esper Tempo 
decorrido

Entrada do 
Apriori

Acúmulo de saídas Tempo de execução 
do Apriori

 1° janela de dados 5 segundos 5 segundos Imediato 11 segundos

 2° janela de dados 10 segundos 16 segundos 1 saída do Esper aguardando. 9 segundos

 3° janela de dados 15 segundos 25 segundos 2 saídas do Esper aguardando. 11 segundos

 4° janela de dados 20 segundos 36 segundos 3 saídas do Esper aguardando. 10 segundos

 5° janela de dados 25 segundos 47 segundos 4 saídas do Esper aguardando. 9 segundos

 6° janela de dados 30 segundos 56 segundos 4 saídas do Esper aguardando. 10 segundos

 7° janela de dados 35 segundos 66 segundos 3 saídas do Esper aguardando. 9 segundos

 8° janela de dados 40 segundos 75 segundos 2 saídas do Esper aguardando. 10 segundos

 9° janela de dados 45 segundos 85 segundos 1 saída do Esper aguardando. 9 segundos

 10° janela de 
dados

50 segundos 94 segundos 
Termina a leitura dos arquivos do 
Esper 44 segundos após o Esper 

despejar a última saída.
9 segundos

3.3. Análise dos resultados obtidos

Este trabalho apresenta os resultados dos estudos de desempenho do modelo de extração. 
Foram utilizadas três simulações de fluxos de dados retirados da biblioteca de algoritmos de 
mineração especializados em mineração de padrões SPMF.

A primeira simulação é a Retail, sendo de transações de clientes de uma loja de varejo 
belga.  Foram  captadas  88.162  transações  desse  fluxo.  A segunda  simulação  de  fluxo  é 
também um conjunto de transações de clientes de uma loja de varejo, a Fruithut, mas agora 
dos  Estados Unidos com foco em vendas  de frutas.  Desse fluxo foram captadas  181.970 
transações. E a última simulação de fluxo é de transações de dados do fluxo de cliques de um 
portal  de  notícias  húngaro  chamado  de  Kosarak.  Desse  fluxo  foram  captadas  990.002 
transações.

Os experimentos possuem duas características: aplicação estática e em tempo real. As 
simulações foram processadas e analisadas separadamente para um aprofundamento sobre o 
comportamento da entrada e saída em relação ao tempo de processamento do algoritmo.

3.3.1. Retail

Nessa seção é apresentado a simulação de fluxo de dados de transações de clientes de uma 
loja de varejo belga anônima. O Esper conseguiu captar 88.162 transações. Como foi descrito 
na seção de teste, esse conjunto de dados captado foi reservado em duas abordagens.

O processamento dos dados de forma estática foi feito pelo algoritmo Apriori com o 
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suporte de 0,03. A resposta foi retornada em 0,9253 segundos. Após obter a referência estática 
do processamento, foram processados cada uma das situações de janelamento, a medida em 
que eram geradas pelo Esper.

Cada uma das janelas foi encaminhada para o algoritmo Apriori, configurado com o 
suporte de 0,03 (igual à execução estática). Os resultados de tempo de execução em segundos 
de cada janela em cada uma das situações de janelamento estão presentes na Tabela 4,  a 
seguir. 

Tabela 4: Janelas processadas pelo Apriori - Retail

10 Janelas 30 Janelas 50 Janelas

Janela Tempo de 
Execução

Janela Tempo de 
Execução

Janela Tempo de 
Execução

Janela Tempo de 
Execução

Janela Tempo de 
Execução

Janela Tempo de 
Execução

1 0,13 1 0,05 18 0,04 1 0,03 18 0,03 35 0,02

2 0,13 2 0,06 19 0,05 2 0,05 19 0,03 36 0,04

3 0,11 3 0,05 20 0,04 3 0,31 20 0,03 37 0,02

4 0,11 4 0,05 21 0,04 4 0,44 21 0,04 38 0,03

5 0,12 5 0,06 22 0,06 5 0,02 22 0,03 39 0,03

6 0,1 6 0,05 23 0,05 6 0,03 23 0,03 40 0,03

7 0,11 7 0,05 24 0,04 7 0,03 24 0,02 41 0,03

8 0,1 8 0,05 25 0,06 8 0,03 25 0,04 42 0,04

9 0,17 9 0,05 26 0,07 9 0,03 26 0,02 43 0,04

10 0,18 10 0,06 27 0,06 10 0,05 27 0,04 44 0,04

11 0,04 28 0,07 11 0,03 28 0,02 45 0,03

12 0,04 29 0,07 12 0,05 29 0,03 46 0,04

13 0,05 30 0,06 13 0,03 30 0,03 47 0,05

14 0,04 14 0,05 31 0,02 48 0,04

15 0,05 15 0,02 32 0,03 49 0,06

16 0,04 16 0,03 33 0,02 50 0,03

17 0,03 17 0,03 34 0,06

Pode-se observar que o tempo de execução das janelas em paralelo é menor que o da 
abordagem  estática  de  0,9  segundos.  O  tempo  máximo de  execução  de  uma  janela  se 
estabilizou entre 0,02 e 0,1 segundos entre as situações de janelamento. Vale lembrar que o 
objetivo principal desse trabalho é validar a utilização de um algoritmo estático em fluxos de 
dados em tempo real, ou seja, o tempo final do processamento, a soma dos processamentos 
das janelas, deve ser desconsiderado. 

Portanto,  para  esse  conjunto  de  dados  em questão  e  para  outros  com as  mesmas 
características,  conjuntos  pequenos  de  dados  (máximo  100  mil  transações),  com número 
pequeno de itens por transação, o algoritmo Apriori mostra êxito na aplicação nessas bases de 
dados dinâmicas de alta velocidade, com resultados que permitiram a utilização da abordagem 
em dados de tempo real.

3.3.2. Fruithut

Nessa seção é apresentado a simulação de fluxo de dados de um conjunto de transações de 
clientes de uma loja de varejo dos Estados Unidos com foco em vendas de frutas. O Esper  
conseguiu captar 181.970 transações. Existem 1.265 itens diferentes, nas quais as maiores 
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transações contém 36 itens, enquanto em média, um cliente compra 4 itens por transação.

Utilizando a estratégia de testes descrita no trabalho, o processamento dos dados de 
forma estática  foi  feito  pelo  algoritmo Apriori  com o suporte  de  0,0006.  Sendo que  sua 
resposta foi retornada 1280,6586 segundos ou 21,3443 minutos depois. 

Após obter a referência estática do processamento, foram processados cada uma das 
situações de janelamento, a medida em que eram geradas pelo Esper e os dados gerados pelos 
processamentos  foram  compilados  e  comparados  com  os  resultados  do  processamento 
estático.

Cada uma das janelas foi encaminhada para o algoritmo Apriori, configurado com o 
suporte  de  0,0006  (igual  à  execução  estática).  Os  resultados  de  tempo  de  execução  em 
segundos de cada janela em cada uma das situações de janelamento estão presentes na Tabela 
5, a seguir.

Tabela 5: Janelas processadas pelo Apriori - Fruithut

10 Janelas 30 Janelas 50 Janelas

Janela Tempo de 
Execução

Janela Tempo de 
Execução

Janela Tempo de 
Execução

Janela Tempo de 
Execução

Janela Tempo de 
Execução

Janela Tempo de 
Execução

1 64,41 1 17,62 18 45,32 1 7,65 18 15,6 35 45,79

2 86,97 2 18,89 19 51,22 2 9,11 19 19,82 36 30,54

3 93,24 3 21,53 20 54,29 3 9,08 20 19,3 37 30,98

4 112,01 4 23,39 21 82,93 4 10,27 21 18,67 38 29,82

5 133,73 5 26,69 22 57,79 5 10,87 22 17,33 39 31,75

6 168,18 6 27,23 23 61,27 6 11,8 23 16,98 40 26,77

7 196,33 7 27,7 24 58,36 7 12,22 24 24,16 41 30,17

8 200,96 8 26,23 25 59,43 8 13,29 25 25 42 28,29

9 203,04 9 30,97 26 51,77 9 13,49 26 30,8 43 27,93

10 208,71 10 31,4 27 74,11 10 13,16 27 30,69 44 33,46

11 33,77 28 56,72 11 13,31 28 33,42 45 33,51

12 39,8 29 53,39 12 13,29 29 29,92 46 29,1

13 37,1 30 80,55 13 12,58 30 22,19 47 35,88

14 33,54 14 14,54 31 23,04 48 23,91

15 52,97 15 14,46 32 26,42 49 35,17

16 62,21 16 14,9 33 27,91 50 47,89

17 60,33 17 16,84 34 35,44

Observa-se  que,  na  abordagem  estática  ao  processar  esse  conjunto  de  dados  o 
algoritmo levou um tempo considerável para entregar uma saída. Diversos fatores podem ter 
causado essa ineficácia no processamento, dois deles são:

• Otimização do algoritmo: o algoritmo não está otimizado de forma que seus cálculos 
tornam o algoritmo lento entre as execuções; e

• Conjunto  de  dados  heterogêneos:  ocorre  quando  o  conjunto  de  dados  apresenta 
transações longas em meio a um conjunto de dados majoritariamente de transações 
curtas. 

Entretanto, observa-se que o tempo de execução das janelas em paralelo é menor que o 



21

da abordagem estática. Mesmo que o tempo das janelas ainda seja alto entre 9 e 210 segundos 
dependendo do janelamento que foi feito.  Levando em consideração que o tempo total,  a 
soma das janelas, ainda ultrapassa os 20 minutos, mas cada janela tem seu tempo de resposta 
em no máximo 5 minutos, ou seja, houve uma diminuição favorável no tempo de resposta o 
que possibilita a utilização do processo proposto em âmbito dinâmico de tempo real no caso 
de fluxos de dados semelhantes ao analisado com um janelamento maior. 

3.3.3. Kosarak

Nessa seção é apresentado a simulação de fluxo de dados de transações de fluxo de cliques 
(click-stream)  de  um  portal  de  notícias  húngaro.  O  Esper  conseguiu  captar  990.002 
transações, mas esses dados têm uma particularidade como resultado. 

Quando o conjunto de dados foi aplicado na abordagem estática, na qual existe um 
único arquivo a ser processado que contém as 990.002 transações, o algoritmo não teve êxito 
em  processar  o  arquivo  estático.  Observando  esse  caso,  foi  constatado  que  o  algoritmo 
utilizado perde desempenho à medida que o conjunto de transações aumenta, sendo seu limite 
máximo testado de 300 mil linhas de transações de entrada, impossibilitando a utilização do 
conjunto de transações kosarak nesse trabalho. 

Contudo, para que  ele  fosse utilizado foi proposto dividir  a simulação em conjuntos 
menores  e  distintos  para  aplicar  os  testes.  A  simulação foi  dividida  em  6  conjuntos 
apresentados na Tabela 6 a seguir.

Tabela 6: Divisão do conjunto Kosarak

Conjuntos Transações Tempo de execução

Kosarak 1 169.610 101,712

Kosarak 2 171.118 93,069

Kosarak 3 135.431 73,297

Kosarak 4 188.584 102,669

Kosarak 5 192.612 113,441

Kosarak 6 132.647 64,355

Total 990.002 548,543

Foi  iniciada  uma  simulação  com  os  conjuntos  menores  que  foram  aplicados  no 
processo e cada um deles foi janelado e processado de acordo com as abordagens do trabalho. 
Todos  tiveram  um  comportamento  parecido  em  seu  processamento,  assim  foi  escolhido 
somente um para ser analisado nesse trabalho, então foi-se escolhido o kosarak 5, pois é o 
conjunto com o maior número de transações entre as divisões.

O processamento dos dados de forma estática foi feito pelo algoritmo Apriori com o 
suporte de 0,006 e a resposta foi retornada em  113,441  segundos.  Após obter a referência 
estática do processamento, foram processados cada uma das situações de janelamento.

Cada uma das janelas foi encaminhada para o algoritmo Apriori, configurado com o 
suporte  de  0,006  (igual  à  execução  estática).  Os  resultados  de  tempo  de  execução  em 
segundos de cada janela em cada uma das situações de janelamento estão presentes na Tabela 
7, a seguir.
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Tabela 7: Janelas processadas pelo Apriori – Kosarak 5

10 Janelas 30 Janelas 50 Janelas

Janela Tempo de 
Execução

Janela Tempo de 
Execução

Janela Tempo de 
Execução

Janela Tempo de 
Execução

Janela Tempo de 
Execução

Janela Tempo de 
Execução

1 10,95 1 4,82 18 4,82 1 2,34 18 1,65 35 2,12

2 10,79 2 4,21 19 4,96 2 2,66 19 3,12 36 2,67

3 11 3 3,51 20 5,09 3 2,19 20 3,04 37 2,84

4 11,55 4 4,12 21 4,17 4 2,32 21 2,27 38 2,73

5 12,24 5 3,98 22 5,05 5 2,03 22 2,6 39 1,78

6 11,3 6 4,67 23 4,66 6 2,13 23 2,13 40 2,1

7 13,05 7 5,01 24 3,73 7 2,21 24 2,64 41 2,61

8 12,28 8 4,07 25 4,23 8 2,26 25 3,48 42 1,83

9 13,08 9 4,83 26 5,37 9 2,82 26 2,61 43 2,27

10 11,26 10 4,7 27 5,06 10 2,15 27 2 44 3,37

11 3,75 28 3,23 11 2,62 28 2,46 45 2,52

12 5,74 29 4,77 12 2,52 29 2,46 46 2,16

13 4,07 30 3,98 13 2,3 30 2,64 47 1,53

14 4,64 14 2,42 31 2,28 48 3,06

15 5,35 15 2,21 32 3,21 49 2,08

16 4,51 16 3,03 33 2,82 50 2,08

17 4,79 17 2,23 34 2,27

Pode-se observar que o tempo de execução das janelas em paralelo é menor que o da 
abordagem  estática  de  113,441  segundos.  Observa-se,  também,  que  a  abordagem  de 
janelamento, mesmo que indiretamente com a divisão entre os 6 conjuntos kosarak ajudou no 
processamento dos dados, pois, a simulação completa de 990 mil linhas de transações não era 
processada. Mas, agora com um conjunto menor foi possível não só obter padrões dos dados, 
como também  obteve um tempo satisfatório para a implantação do sistema utilizado nesse 
trabalho em aplicações de tempo real para obtenção de padrões interpretáveis para geração de 
conhecimento útil.

4. Conclusão

A principal contribuição é a conclusão de que a abordagem Esper + Apriori pode ser utilizada 
em aplicações de tempo real que possuem fluxos de dados em alta velocidade, o que confirma 
a  hipótese  levantada  no  início  do  trabalho,  ou  seja,  é  possível  unir  um  mecanismo  de 
janelamento e um algoritmo de mineração de dados clássico e extrair regras de associações 
válidas que vieram através de fluxo de dados em alta velocidade,  com tempo de resposta 
esperado de uma aplicação em tempo real.

Além disso, os testes mostraram a gama de opções oferecidas por essa abordagem, 
tanto do lado do Esper, que foi explorado apenas em relação ao janelamento por lote, como do 
lado do Apriori, com seus parâmetros de suporte e confiança. Portanto, esta é uma abordagem 
promissora e também pode ser adaptada a outros tipos de algoritmos. 

Como trabalho futuro, tem-se motivação para explorar ainda mais as possibilidades de 
janelamento Esper para beneficiar a captação dos dados ou a manipulação de entrada de dados 
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do algoritmo, para desempenhar melhor a obtenção de regras de associação.
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