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Porque usar data streams para análise preditiva
Considere o problema de classificar o consumo de energia de um cliente como baixo ou elevado.
Neste problema, além da necessidade de executar uma etapa de coleta de dados históricos, há dois
outros problemas que devem ser considerados: muitos dados são gerados continuamente; e o
comportamento dos usuários pode mudar ao longo do tempo. Se o comportamento de consumo dos
usuários muda, então um modelo estatístico ou de aprendizagem de máquina gerado com dados
históricos deixa de ser assertivo. Um fluxo de dados pode ser definido como "uma sequência de
sinais digitalmente codificados utilizados para representar informações coletadas". É importante
diferenciar mineração de fluxos de dados e séries temporais. No primeiro caso, a cada instante de
tempo uma medida é realizada para um conjunto de variáveis de entrada (variáveis de previsão)
que são utilizadas para previsão do valor de uma variável de saída (variável objetivo), enquanto que
uma série temporal consiste em uma sequência de medidas (uma para cada instante de tempo)

para uma única variável objetivo. Os fluxos de dados apresentam vários desafios para algoritmos
de aprendizagem e modelos estatísticos, incluindo, mas não se limitando a: mudança de conceitos,
dependências temporais, grande quantidade ou infinidade de instâncias, tempo de resposta e
geração de modelos restritivos e limitação de memória.
Os problemas do mundo real, em geral, tendem a ser muito dinâmicos. Por exemplo, o
comportamento de um consumidor pode mudar à medida que o mesmo envelhece, um grupo de
pessoas pode mudar sua opinião sobre um produto ou um partido político, os ataques que uma rede
recebe podem mudar à medida que novas barreiras são criadas, e assim por diante. Aprender com
dados dos quais a distribuição pode mudar ao longo do tempo é uma tarefa desafiadora, já que os
algoritmos convencionais de aprendizagem de máquina e estatística assumem que a distribuição
de dados é estática. Isso significa que se uma mudança ocorre posteriormente ao processo de
geração de um modelo estatístico ou de aprendizagem de máquina convencional, ele se torna ruim,
sendo necessário reiniciar todo o processo de geração de um novo modelo, composto normalmente
pelas seguintes etapas: seleção de dados, pré-processamento de dados, geração de modelo,
validação e implantação.
A 4KST é especializada em tecnologias para mineração de fluxos de dados. Convencionalmente,
os fluxos que contêm derivações são identificados como fluxos evolutivos (evolving data streams),
enquanto os fluxos em que a distribuição de dados é estacionária são denominados fluxos
estacionários. Há muitos aspectos a considerar sobre as mudanças que podem ocorrer em um fluxo
de dados, incluindo sua causa, frequência e onde a distribuição de dados mudou. A causa de uma
mudança pode estar relacionada às variáveis ocultas (contexto oculto) do problema de
aprendizagem. Por exemplo, os atributos disponíveis para um cliente podem não conter todas as
variáveis possíveis que afetam seu comportamento, simplesmente porque essas variáveis são
esporádicas ou muito complexas, como os índices de macroeconomia, que podem afetar a vida
econômica de muitos clientes. Em uma outra situação, considerando o problema de determinar o
score de risco de inadimplência de um cliente, com o passar do tempo esse score pode ser afetado
pela inflação, época do ano, desemprego e outras variáveis desconhecidas sobre o cliente.
A taxa na qual as mudanças acontecem pode ser abrupta, incremental, gradual ou recorrente.
Mudanças abruptas são o tipo mais perceptível, porque o erro de previsão e a distribuição de dados
variam muito em um curto período de tempo. Uma mudança é considerada abrupta se, após uma
dada instância, o conceito mudar de forma persistente. Por exemplo, se um modelo preditivo de
falhas de equipamentos da linha de transmissão é gerado e na sequência os equipamentos são
substituídos por novos, então o modelo preditivo antigo não funciona mais sendo necessário adaptálo para acomodar essa mudança abrupta. Por outro lado, se os equipamentos são trocados
progressivamente, durante uma janela de tempo, possivelmente o modelo de falhas deverá perder
precisão gradualmente. Considerando ainda um outro exemplo: quanto maior é o atraso de
pagamento de um cliente maior é a probabilidade do cliente se tornar definitivamente inadimplente.
Quando essa probabilidade muda lentamente, diz-se que a mudança é gradual e, em geral, é mais
difícil de ser detectada.
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Nos últimos anos temos desenvolvido pesquisas sobre vários dos problemas citados anteriormente
para geração de modelos preditivos a partir de fluxos contínuos de dados (mineração de streams
de dados) que se adaptam automaticamente à mudanças. Hoje a 4KST possui experiência e
tecnologia focada em mineração de fluxos de dados, contando com algoritmos de desenvolvimento
próprio que foram testados e comparados tanto academicamente quanto em ambientes
corporativos.
Nossos algoritmos podem ser utilizados para geração de modelos preditivos em tempo real
(anytime) a partir de fluxos contínuos e infinitos de dados, superando as abordagens convencionais
de aprendizagem de máquina e estatística em termos de escalabilidade, adaptabilidade e precisão.
Os algoritmos são projetados para processar continuamente, atualizando automaticamente um
modelo preditivo a partir de mudanças de distribuição nos dados que afetam o desempenho do
modelo. Os algoritmos empregam as técnicas mais atuais de aprendizagem de máquina adaptadas
ou construídas para processar fluxos de dados. A tecnologia inclui detectores automáticos de
mudanças de distribuição, conjuntos dinâmicos de classificadores (ensembles), classificadores
incrementais variados, seleção dinâmica de instâncias e de características, dentre outros recursos.

Vantagens da utilização de mining sobre streams de dados com a tecnologia da 4KST
As características da tecnologia desenvolvida pela 4KST apresentam inúmeras vantagens sobre os
modelos tradicionais de Estatística e Machine Learning convencionais (usados pelos concorrentes
acima citados):
•

•

•

•

•
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VANTAGEM em CUSTO: Modelos estatísticos e de machine learning em geral são gerados
a partir de amostras de dados e, portanto, depois de colocados em produção, sofrem severa
degradação temporal, especialmente em aplicações de monitoramento onde dados são
coletados continuamente (como é o caso da maioria das aplicações das empresas do setor
elétrico/energético). Isso significa que o ciclo de vida desses modelos é curto, exigindo que
os mesmos sejam revistos periodicamente acarretando alto custo de implantação (tempo,
pessoal e processamento). Os modelos gerados pela 4KST serão perenes portanto não
exigirão atualização, diminuindo custos de pessoal e processamento;
VANTAGEM em ASSERTIVIDADE: Nossa abordagem não utiliza o tradicional modelo de
treinamento, validação e teste de modelos preditivos. Nossos algoritmos são especializados
em adaptar o modelo preditivo a cada nova instância. Dessa forma, é possível prever a
ocorrência de alterações nos dados, alterando o modelo e mantendo elevadas taxas de
acerto, mesmo para cenários onde a dinâmica dos dados sofre contínua alteração. Essa é
a principal vantagem de nossa tecnologia, pois o aumento da assertividade pode significar
o ganho de milhões para nossos clientes;
VANTAGEM em CUSTO COMPUTACIONAL: enquanto técnicas estatísticas e de machine
learning necessitam que todos os dados estejam disponíveis em memória para serem
analisados, a tecnologia proposta pela 4KST emprega abordagens incrementais, reduzindo
drasticamente a demanda por memória e processamento, aumentando significativamente a
escalabilidade dos projetos de análise de dados;
VANTAGEM em SIMPLICIDADE de USO: Baixa dependência de conhecimento do domínio:
os algoritmos são desenvolvidos para trabalhar de forma autônoma, com o mínimo de
intervenção humana. Isso significa que processos de pré-tratamento de dados, seleção de
variáveis e instâncias, podem ser customizados, mas também podem ocorrer de forma
automática;
VANTAGEM em SIMPLICIDADE e RISCO: Ciclo de Vida: os modelos preditivos
desenvolvidos com a tecnologia da 4KST são projetados para resistir e se adaptar às

•

alterações que os dados de entrada sofrem ao longo do tempo. Isso significa que uma vez
desenvolvido, caso o domínio de aplicação seja dinâmico, o modelo continuará funcionando,
pois detecta e se adapta a essas alterações de padrões temporais. Os modelos estatísticos
e de machine learning dos nossos concorrentes são estáticos, ou seja, são gerados a partir
de um conjunto fixo e predefinido de dados, exigindo mais processamento (e custo, por se
tratar de nuvem) e a geração de novos modelos periodicamente (sobrecarregando
monetariamente ainda mais o serviço prestado pelos concorrentes). Vale também destacar
o risco do negócio para o cliente, pois, sem acompanhamento próximo e frequente, com a
tecnologia de nossos concorrentes, os usuários podem utilizar um modelo de baixo
desempenho em seu ambiente de produção e tomarem decisões equivocadas; e
VANTAGEM na CLOUD: tanto a 4KST quanto seus concorrentes oferecem modelos de
negócio baseados em serviços na nuvem. No entanto, por conta de nossa tecnologia utilizar
técnicas de data streams (ver seção “Descreva tecnologia utilizada”), podemos oferecer aos
nossos clientes um orçamento fixo para o custo de geração de um modelo, independente
da quantidade de dados que o cliente pretenda utilizar para alimentar o algoritmo. Nossos
concorrentes sempre dependerão de um volume razoável para o aprendizado de seus
modelos, o que gerará um custo de cloud maior (espaço em disco e processamento) se
comparado
com
a
nossa
solução.
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