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Fortaleza – CE – Brasil

augustocam95@gmail.com, monteiro@dc.ufc.br

Nı́vel: Mestrado.
Ingresso: Março de 2019.
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Abstract. Currently, professionals from the most diverse areas of knowledge
need to explore their data repositories in order to extract knowledge and create
new products or services. Several tools have been proposed in order to assist the
tasks involved in the Data Science life cycle. However, such tools require from
their users have specific (and deep) knowledge in the areas of Computing and
Statistics. Therefore, the use of these tools is practically unfeasible for a non-
specialist professional in Data Science. In this work, we propose a tool, called
DSAdvisor, to guide these users in the execution of the main stages presents in
the Data Science life cycle. More precisely, DSAdvisor guides these professio-
nals in predictive tasks, that is, involving regression and classification. As main
characteristics of the DSAdvisor we can mention: the use of a well-defined script
(sequence) of actions, constant feedback, among others.

Resumo. Atualmente, profissionais das mais diversas áreas necessitam explo-
rar seus repositórios de dados com a finalidade de extrair conhecimento e as-
sim criar novos produtos ou serviços. Diversas ferramentas têm sido propostas
com a finalidade de auxiliar as tarefas envolvidas no ciclo de vida da Ciência
de Dados. Todavia, tais ferramentas exigem que seus usuários possuam co-
nhecimentos especı́ficos (e profundos) nas áreas de Computação e Estatı́stica.
Portanto, a utilização dessas ferramentas torna-se praticamente inviável para
um profissional que não seja especialista em Ciência de Dados. Neste traba-
lho, propomos uma ferramenta, chamada DSAdvisor, para guiar usuários não
especialistas na execução das principais etapas presentes no ciclo de vida da
Ciência de Dados. Mais precisamente, a DSAdvisor orienta esses profissionais
em tarefas preditivas, ou seja, que envolvem regressão e classificação. Como
principais caracterı́sticas da DSAdvisor podemos citar: a utilização de um ro-
teiro (sequência) bem definida de ações, feedback constante, dentre outras.



1. Introdução
Devido a grande quantidade de dados disponı́veis atualmente, diversos profissionais, das
mais diversas áreas, necessitam explorar seus repositórios com a finalidade de extrair
conhecimento e, assim, criar novos produtos ou serviços. Por exemplo, médicos cardiolo-
gistas necessitam explorar grandes repositórios de sinais ECG (eletrocardiograma) com a
finalidade de predizer a probabilidade de morte súbita de um determinado paciente. Outro
exemplo, auditores das Secretarias da Fazenda desejam explorar suas bases de dados com
o objetivo de predizer a probabilidade de um determinado contribuinte ser um sonegador
de impostos. Neste contexto, o volume e a variedade de dados ultrapassam em muito a
capacidade de análise manual dos seres humanos. Contudo, os computadores se tornaram
muito mais poderosos e foram desenvolvidos algoritmos que permitem identificar padrões
escondidos nesses conjuntos de dados. A convergência desses fenômenos impulsionou o
desenvolvimento e a popularização da Ciência de Dados [Provost and Fawcett 2013].

A Ciência de Dados é uma área multidisciplinar que orienta a extração
de informações e conhecimento a partir de grandes volumes de dados
[Provost and Fawcett 2013]. Mais precisamente, ela trata da coleta, integração, ge-
renciamento, exploração dos conjuntos de dados e da utilização do conhecimento
adquirido com a finalidade tomar decisões, entender o passado/presente, prever o futuro
e criar novos serviços/produtos [Ozdemir 2016]. Assim, a Ciência de Dados busca obter
novas ideias (“insights”) que estejam escondidas nesses grandes repositórios.

A Figura 1, ilustra as etapas do ciclo de vida da Ciência de Dados: Business un-
derstading, Data understading, Data preparation, Modeling, Evaluation e Deployment.
Assim, para obter conhecimentos que estejam escondidos nos dados devemos ser capa-
zes de: (i) entender os problemas a serem solucionados com a utilização das técnicas
de mineração de dados, (ii) compreender os dados e os relacionamentos entre eles, (iii)
extrair um subconjunto dos dados que possa ser utilizado para solucionar um determi-
nado problema, (iv) criar modelos de aprendizagem automática que possam solucionar
o problema investigado, (v) avaliar o desempenho dos modelos criados e (vi) apresentar
como esses modelos podem ser utilizados para auxiliar os processos de tomada de decisão
[Chertchom 2018]. Desta forma, o domı́nio de todo o ciclo de vida da Ciência de Dados
torna-se praticamente inviável para usuários não especialistas.

Neste contexto, diversas ferramentas têm sido propostas com a finalidade
de auxiliar as tarefas envolvidas no ciclo de vida da Ciência de Dados, como,
por exemplo: Knime [Berthold et al. 2009], Orange [Demšar et al. 2013], RapidMiner
[Hofmann and Klinkenberg 2016] e Weka[Hall et al. 2009]. Todavia, tais ferramentas
exigem que seus usuários possuam conhecimentos especı́ficos nas áreas de Computação e
de Estatı́stica. Elas foram construı́das para serem utilizadas por Cientistas de Dados. Ade-
mais, possuem uma longa curva de aprendizado. Logo, tais softwares não são apropriados
para usuários não especialistas (médicos, biólogos, geógrafos, auditores, etc).

Neste trabalho, propomos uma ferramenta web, chamada DSAdvisor, para guiar
usuários não especialistas na descoberta de conhecimento e “insights” a partir de grandes
volumes de dados. Mais precisamente, o DSAdvisor orienta esses profissionais em tarefas
que envolvam regressão ou classificação. A classificação tem por finalidade atribuir um
rótulo a um determinado item a partir de um conjunto discreto de possibilidades. Já a
regressão tem por objetivo prever um determinado valor numérico [Skiena 2017].



Figura 1. O ciclo de vida da ciência de dados — Fonte: [Chapman et al. 2019]

Como principais caracterı́sticas da DSAdvisor podemos citar: o suporte ao enten-
dimento dos dados (utilização de técnicas para descrever e sumarizar o conjunto dos da-
dos, para analisar a distribuição dos dados e para investigar a correlação entre os dados), o
suporte à preparação dos dados (divisão do conjunto de dados em treino, teste e validação;
utilização de técnicas de detecção de outliers, seleção de atributos e normalização), o fe-
edback constante, dentre outras.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. A seção 2 destaca os
trabalhos relacionados. Na seção 3, a ferramenta proposta é apresentada. A metodologia
utilizada é discutida na seção 4. Por fim, a seção 5 conclui este trabalho e apresenta
direções para pesquisas futuras.

2. Trabalhos Relacionados
Esta seção discute os principais trabalhos relacionados. Para um melhor entendimento,
agrupamos esses trabalhos em duas categorias: ferramentas de suporte e Guidelines.

2.1. Ferramentas de Suporte

Antes mesmo da popularização da Ciência de Dados, diversas ferramentas foram pro-
postas com a finalidade de auxiliar as tarefas relacionadas a mineração de dados. Tais
ferramentas diferem entre si em alguns aspectos, tais como: usabilidade da ferramenta,
tipo de licença,linguagem de programação em que foi desenvolvida e suporte ao enten-
dimento dos dados. A Tabela 1 ilustra as principais ferramentas encontradas na literatura
[Hasim and Haris 2015]. Dentre essas, merecem destaque: KEEL, Knime, Orange, Ra-
pidMiner, Tanagra e Weka.

2.2. Guidelines

Guideline é um roteiro que determina o curso de um conjunto de ações que compõem
um processo especı́fico, além de um conjunto de boas práticas que devem ser utiliza-
das durante a realização dessas atividades [Dictionary 2015]. Alguns guidelines têm sido
propostos com o objetivo de orientar as atividades comumente realizadas em mineração



Lista de softwares
Software Usabilidade Licença Linguagem Entendimento dos dados
KEEL Alta GPL Java Faz
KNIME Baixa Outra Java Faz
RapidMiner Alta GPL Java Parcial
Orange Baixa GPL C++, Python Não faz
TANAGRA Alta Outra C++ Faz
Weka Baixa GPL Java Parcial

Tabela 1. Caracterı́sticas gerais dos softwares de mineração de dados.
Fonte: [Hasim and Haris 2015] (adaptada)

de dados. [Melo et al. 2019] propõe um roteiro prático para dar suporte a previsão de
mudanças em softwares utilizando modelos preditivos. Já em [Luo et al. 2016], os au-
tores buscam obter um conjunto de diretrizes a cerca do uso de modelos preditivos em
ambientes clı́nicos, afim de assegurar que as atividades sejam corretamente executadas e
relatadas.

3. A solução proposta
A ferramenta DSAdvisor tem por finalidade guiar usuários não especialistas na execução
das principais etapas do ciclo de vida da Ciência de Dados. Mais precisamente, orienta
esses profissionais em tarefas preditivas, ou seja, que envolvem regressão e classificação.
A DSAdvisor tem como principais caracterı́sticas: o suporte ao entendimento dos dados,
o suporte à preparação dos dados, o feedback constante, dentre outras.

3.1. Visão geral

A DSAdvisor adota um roteiro de ações adaptado do guideline proposto por
[Melo et al. 2019]. A Figura 2 ilustra as etapas utilizadas pela DSAdvisor. A seguir,
descrevemos cada uma dessas fases.

Etapa 1 - Entrada de Dados. Inicialmente, o usuário faz o upload dos dados a serem
explorados. Para isso, ele deve indicar um arquivo em formato csv. Após o upload, a
DSAdvisor exibe uma amostra dos dados contendo 20 linhas.

Etapa 2 - Análise Exploratória de Dados. Nesta etapa, a DSAdvisor aplica diferentes
técnicas para descrever e sumarizar o conjunto dos dados. Por exemplo, são exibidas dife-
rentes medidas de dispersão, tais como: média, quantidade de instâncias, valor máximo,
valor mı́nimo, percentis, desvio padrão, etc. É exibido também a quantidade e o per-
centual de valores faltantes. Adicionalmente, a DSAdvisor utiliza diferentes métodos
para analisar a distribuição dos dados, tais como: Cramér–Von Mises, D’Agostino’s K-
squared, Lilliefors, Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov. Em seguida, a DSAdvisor
exibe o resultado de diferentes coficientes de correlação (Pearsom, Spearman e V de
Cramer). Por fim, o usuário deve informar o tipo de problema a ser analisado, indicar
a variável dependente e definir a proporção dos conjuntos de treino, validação e teste.

Etapa 3 - Análise de Outliers. Na terceira etapa, a DSAdvisor utiliza o método de
distância interquartı́lica ajustada [Hubert and Vandervieren 2008] para identificar valores
discrepantes presentes no conjunto de treino.



Figura 2. Roteiro de ações utilizado pela DSAdvisor.
Fonte: adaptado de Melo et al.(2019)

Etapa 4 - Normalização dos Dados. A ferramenta utiliza a fórmula z-score para norma-
lizar as variáveis numéricas do conjunto de treino.

Etapa 5 - Seleção de Atributos. Nesta etapa, a DSAdvisor aplica diferentes métodos
de seleção de atributos do tipo filters. Em seguida, os resultados de cada método são
combinados, seguindo a abordagem proposta em [Melo 2020], com a finalidade de gerar
um resultado final, ou seja, o conjunto dos atributos que será sugerido ao usuário para a
construção dos modelos preditivos.

Etapa 6 - Balanceamento dos Dados. Aqui, a ferramenta irá analisar e sugerir que
técnicas de balanceamento de dados podem ser utilizadas de acordo com o conjunto de
dados fornecido pelo usuário. A DSAdvidor explora diferentes técnicas de Oversampling
e Undersamplig.

Etapa 7 - Geração dos Modelos Preditivos. Na Etapa 7, o DSAdvisor solicita ao usuário
que especifique o tipo do problema em investigação: regressão ou classificação. Depen-
dendo do tipo do problema, diferentes algoritmos são selecionados e os modelos cons-
truı́dos. Para isso, a ferramenta proposta irá utilizar soluções de “AutoML” já existentes.

Etapa 8 - Validação Cruzada. A validação cruzada é utilizada para atestar o desempenho
do modelo obtido durante a fase de treinamento.

Etapa 9 - Validação Cruzada Aninhada. Após definir uma grid-search em uma
região especı́fica, a validação cruzada aninhada deve ser utilizada para estimar o erro
de generalização do modelo subjacente e buscar ajustar os valores dos hiperparâmetros.

Etapa 10 - Seleção de Métricas. Para avaliar o modelo de Aprendizado de Máquina é



necessário selecionar as métricas de desempenho apropriadas, de acordo com o tipo do
problema (classificação ou regressão) e o balanceamento dos dados. Considerando esses
dois aspectos, a DSAdvisor seleciona automaticamente às métricas mais indicadas.

Etapa 11 - Apresentação dos Resultados. Nesta última etapa, a DSAdvisor apresenta
os resultados obtidos, juntamente com as métricas e hiper parâmetros utilizados.

3.2. Implementação
A ferramenta DSAdvisor está sendo implementada utilizando a linguagem Python
[van Rossum 1995] como back-end. O front-end está sendo desenvolvido em HTML 5,
CSS3, Bootstrap, JS e o Framework Web Flask [Grinberg 2018]. Até o presente momento,
as etapas de 1 a 4 já foram implementadas.

4. Metodologia
Este trabalho está dividido em 7 fases:

1. Levantamento bibliográfico e teórico, tendo como objetivo o aprofundamento do
conhecimento acerca de técnicas e algoritmos a serem utilizados na ferramenta;

2. Estudo comparativo das ferramentas existentes mais populares;
3. Implementação da ferramenta proposta;
4. Realização de testes de usabilidade com usuários não especialistas;
5. Entrevistas com usuários não especialista;
6. Análise dos resultados obtidos nos testes de usabilidade e entrevistas;
7. Publicação dos resultados obtidos em periódicos ou conferências internacionais.

5. Conclusões e Trabalhos Futuros
Neste trabalho, propomos uma ferramenta, chamada DSAdvisor, para guiar usuários não
especialistas na execução das principais atividades presentes no ciclo de vida da Ciência
de Dados. Mais precisamente, ela orienta esses profissionais em tarefas preditivas, ou
seja, que envolvem regressão e classificação. Diferentemente das ferramentas existen-
tes, a DSAdvisor fornece amplo suporte ao entendimento e preparação dos dados. Além
disso, a DSAdvisor segue um guideline bem definido e fornece um feedback constante.
Vale destacar que a ferramenta proposta ainda está em desenvolvimento. Portanto, como
atividades futuras destacamos a realização de destes de usabilidade e entrevistas com
usuários não especialistas. A princı́pio, auditores da Secretaria de Fazenda do Estado do
Maranhão (SEFAZ-MA).
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