
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO TRIÂNGULO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS

CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ESTUDO DE VIABILIDADE DA APLICAÇÃO DE DATA MINING PARA
AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Níkolas Mesquita do Nascimento

Uberlândia, Junho/2003.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


CENTRO UNIVERSITÁRIO DO TRIÂNGULO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS

CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Estudo de viabilidade da aplicação de Data Mining para auxílio aos
serviços de controle de Infecção Hospitalar

Níkolas Mesquita do Nascimento

Monografia apresentada ao Curso de
Ciência da Computação do Centro
Universitário do Triângulo - Unit, como
requisito básico à obtenção do grau de
Bacharel em Ciência da Computação, sob a
orientação do Prof. Marcos Ferreira de
Rezende, Dr.

Uberlândia, Junho/2003.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


ii

Estudo de viabilidade da aplicação de Data Mining para auxílio aos
serviços de controle de Infecção Hospitalar

Níkolas Mesquita do Nascimento

Monografia apresentada ao Curso de Ciência da Computação do Centro
Universitário do Triângulo - Unit, como requisito básico à obtenção do grau de
Bacharel em Ciência da Computação.

Marcos Ferreira de Rezende, Dsc.
(Orientador )

Hélio Rubens Soares, Msc.
(Avaliador )

Edson Angoti Júnior, Msc.
(Avaliador)

Marcos Ferreira de Rezende, Dsc.
(Coordenador de Curso)

Uberlândia, Junho/2003.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


iii

Agradecimentos à
Prof. Dr. Marcos Ferreira de Rezende, Dra. Aglai Arantes, meus amigos

e familiares em especial Priscila Miranda Diogo.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


iv

RESUMO

Em grandes organizações informações são cruciais a tomadas de

decisões. Estas informações estão em sua grande maioria armazenadas

somente como dados, não existindo desta forma nenhuma relação ou

padrão. Com o emprego de Data Mining espera-se encontrar associações

entre estes dados trazendo assim informações úteis ao usuário.

Mesmo com as constantes evoluções tecnológicas na área da

computação aplicada ou direcionada, existem grandes setores ainda a

serem explorados. A área Médica pode ser considerada como um desses

setores.

A tecnologia escolhida para implentação da ferramenta de Data

Mining foi a de inferência indutiva e este tipo de tecnologia tem

demonstrado êxito em várias aplicações tais como o PADMA

(KARGUPTA, STAFFORD, HAMZAOGLU, 1999) que tem sua aplicação

comprovada na University of New México School of Medicine.

Através da base de dados hospitalar o processo de Data Mining

foi executado com sucesso, desta forma foi concluído que ferramentas de

Data Mining são poderosas mineradoras em banco de dados, cruzam

dados, descobrem padrões não conhecidos, porém sua relação com a

qualidade dos dados inseridos no banco de dados é extremamente

íntima, são completamente dependentes.
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1. INTRODUÇÃO:

Dados e informações constantemente podem e são confundidos,

porém a correta diferenciação de ambos os termos é crucial em qualquer

tomada de decisão. Através do tratamento dos dados são colhidas as

informações que por sua vez possuem alguma ou nenhuma relevância

para tomada de decisões em momentos oportunos.

Uma forma de tratar dados de maneira eficaz é através do uso de

ferramentas de Data Mining, que de forma sucinta consiste na extração de

padrões não correlacionados diretamente em uma base de dados. Estas

bases de dados em geral devidamente padronizadas se encontram em

grandes organizações que por sua vez necessitam de informações

concretas. Os dados armazenados em si já carregam informações, porém

através do cruzamento entre estes padrões podem ser revelados.

Esta monografia possui o objetivo de estudar a viabilidade da

implementação de uma ferramenta de Data Mining a ser executada em

uma base de dados Médica, colhendo resultados seguros para os

especialistas da medicina.
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O capítulo 2 descreve as definições dos principais conceitos de Data

Mining e Knowledge Discovery Data, e metodologias que serão

abordadas durante a pesquisa.

O capítulo 3 conceitua definições e faz um breve histórico sobre

Infecção Hospitalar além de unir estes conceitos aos de Data Mining

No capítulo 4 é apresentado o conceito de árvores de decisão, a

metodologia escolhida para a implementação da ferramenta, o algoritimo

ID3, o algoritmo de árvores de decisão utilizado para implementação da

ferramenta.

O capítulo 5 apresenta a coleta dos resultados após a utilização da

ferramenta e a conclusão desta utilização.

O capítulo 6 conclui esta monografia mostrando de forma geral como foi a
pesquisa.
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2. Data Mining

Grandes organizações que se beneficiam do alto poder

computacional dos dias de hoje se vêem em um estágio no qual

informações são consideradas vitais ao sucesso ou fracasso das ações

que possam a vir serem tomadas. Este estágio em que dados são obtidos

em disparate, em uma velocidade absurda, e a necessidade de

armazenagem em velocidade proporcional, confronta-se com a real

utilidade dos mesmos visando objetivos concretos e meticulosamente

precisos, que são as informações. Dentre este imenso universo em

crescente expansão existem padrões, uniformidades escondidas,

relacionamentos não efetuados; neste ponto surge o conceito de Data

Mining.

O termo Data Mining (Mineração de Dados) pode ser considerado

como uma evolução natural em Tecnologia da Informação (WONG, 2002),

no que diz respeito a criação, análise e administração de dados e consiste

sucintamente na extração de informações úteis, que antes estavam

escondidas ou não relacionadas. Para isto é necessário o uso adequado

de técnicas empíricas de manipulação, classificação ou até mesmo

remoção de dados. Tais técnicas derivam em sua magnitude de áreas

distintas como Inteligência Artificial e Estatística, ambas somando

esforços à Tecnologia da Informação consistindo assim em ferramentas

úteis a análise e possível resolução de um problema.
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O processo de mineração de dados em si é extremamente interativo

e envolve uma seqüência lógica de passos. A princípio é necessário o

completo entendimento e definição do problema culminando com a

análise dos resultados e a estratégia para a utilização das informações

obtidas. Existem dois universos distintos que devem interagir entre si, o

universo do analista do banco de dados (minerador) e o do analista de

negócios (especialista). O Especialista transmite seu conhecimento da

área de pesquisa em questão ao Minerador que por sua vez descreve

possíveis soluções para tais problemas utilizando métodos

computacionais. Após o perfeito entendimento do problema a ser

resolvido, o Minerador deve buscar dados com alta relevância e em

seguida, filtrar e preparar tais dados para alcançar o máximo

aproveitamento. Logo em seguida devem ser projetados os algoritmos de

mineração de dados e executá-los. A próxima fase é a coleta dos

resultados e a percepção da adequadação dos mesmos a resolução do

problema. As fases do processo de Data Mining podem sofrer alterações

dependendo da área específica em que o problema reside, mas em geral

seguem o seguinte escopo (MARTINS, 1999) (WONG, 2002), ilustrado

pela figura 2.1 (PIATETSKY-SHAPIRO, SMYTH, FAYYAD, 1996):
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Figura 2.1: Uma visão ampla dos passos que compreendem o processo de Data Mining.

a) Entendimento e Definição do Problema

O minerador e o especialista especificam o problema

suficientemente para o entendimento da forma que possa haver solução e

que possam ser obtidos resultados.

Seleção Préprocessamentoo Transformação Data Mining Resultado

Dados

Dados
Alvo

Dados
pré
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sados
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b) Extração ou coleta de Dados

A extração dos dados normalmente pode ocorrer de duas formas,

através de um banco de dados computacional ou na forma de coleta de

dados com o próprio especialista.

c) Exploração e filtragem dos dados

Após a familiarização com os dados o minerador poder vir a verificar

a consistência e integridade do banco de dados chegando a remover

dados irrelevantes. Na maioria dos casos existem muitos erros no

processo de exploração quando se trata de múltiplas fontes de dados.

d) Engenharia de dados

Várias bases de dados podem ser criadas neste processo visando

explorar amostras com diferentes tamanhos e atributos com formas

distintas para resolução do problema proposto; transformações também

podem ser aplicadas visando facilitar posteriormente o uso dos algoritmos

de mineração de dados.

e) Engenharia de algoritmo

Nesta etapa do processo de Data Mining, que pode ser considerado

como o ponto crucial para a eficiência, é escolhido um algoritmo de
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mineração de dados que melhor se adapte ao problema em pauta, não

obstante, pode ser desenvolvido um algoritmo específico ou alterar algum

existente.

f) Execução do algoritmo de mineração de dados

Após a execução do algoritmo de mineração de dados será criado o

fator de eficiência do algoritmo. A eficiência alcançada poderá ser de nível

extremamente baixo, este dado significa que o algoritmo escolhido foi de

certa forma mal sucedido em seu processo de mineração, não implicando

que o algoritmo seja ruim. Certos algoritmos não são genéricos e sim

específicos para cada caso. É esperada também após a execução do

algoritmo de mineração de dados um resultado preliminar sendo ele bom

ou ruim. No caso do resultado não ser o esperado, deve-se retornar para

etapas anteriores procurando possíveis falhas.

g) Avaliação preliminar dos resultados

O minerador e o especialista avaliam os resultados obtidos com o

processo de Data Mining confrontando com os resultados esperados.

Após a avaliação chega-se a conclusão final do processo.

2.1 Knowledge Discovery Data (KDD)

Baseia-se na descoberta de conhecimento utilizando Machine

Learning (Aprendizado de Máquina), sua relação com Data Mining é tão

íntima que os dois termos podem ser considerados um só.
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Conceitualmente o Knowledge Discovery Data pode ser definido como

uma extração de informação não trivial implícita e de grande usabilidade

de um grupo de dados, não levando em conta como foi armazenado

(Sistemas de Arquivos, SGDBs entre outros). Como resultado esperado,

serão retornados um grupo de fatos (dados) F, um certo grau de

probabilidade de certeza da ocorrência C, e a linguagem L, o conjunto de

sub-grupos de fatos produzindo padrões concretos e coerentes é

denominado com o Knowledge Discovery (Descoberta de conhecimento)

(FRAWLEY, PIATETSKY-SHAPIRO, MATHEUS, 1991) conforme a Figura

2.2:

Figura 2.2: Extração dos dados gerando Descoberta de conhecimento, não sendo implícita à

figura a linguagem e o grau de certeza do processo.

2.1.1. Padrão

A definição de padrão é considerada como a afirmação S em L

descrevendo assim o relacionamento entre um sub-grupo Fs originado de

F com o grau de certeza C. Um padrão que represente o interesse em si e

Fatos

Padrões

KDD

Base de Dados
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seu grau de certeza é chamado de conhecimento. Os padrões, de uma

maneira geral, podem ser descobertos por algoritmos de mineração em

dois tipos: Preditivos e Informativos(FRAWLEY, PIATETSKY-SHAPIRO,

MATHEUS, 1991).

2.1.1.1. Preditivos

Estes tipos de padrões também podem ser chamados de padrões

direcionados e são projetados para a resolução de problemas específicos

de predizer um ou vários atributos em um banco de dados. É considerado

como a inferência no dado atual na tentativa de produzir predições. Para

estes tipos de padrões existem formas para descoberta, uma delas é a

Regressão (MARTINS, 1999). Pode ser derivada em Regressão Linear e

Redes Neurais; os exemplos mais utilizados desta técnica. A outra forma

é a Classificação, similar a Regressão a não ser por predizer valores de

atributos nominais; Redes Bayesianas e Árvore de Decisão são os

exemplos mais comuns desta forma de descoberta.

2.1.1.2. Informativos

Estes tipos de padrões podem ser denominados não direcionais e

indicam ao minerador de dados a existência de padrões desconhecidos

que possivelmente poderão ser aplicadas ações. Como nos padrões

Preditivos, os padrões Informativos também possuem regras de

descoberta.

Para estes tipos de padrões podem ser aplicadas regras de

Associação da forma X->Y onde X e Y são atributos de um registro

qualquer no banco de dados, que freqüentemente aparecem juntos. Não
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é considerado difícil desenvolver algoritmos associativos, porém estes

mesmos retornam muitas associações, sendo assim fica complicado

distinguir as associações interessantes. Pode também ser aplicado o

Modelo de Segmentação que consiste em organizar conjuntos de

entidades (registros em bancos de dados) em grupos de clusters de forma

que em um cluster contenha somente entidades similares. Análises

através de clustering são utilizadas quando o conjunto de entidades não

possuem rótulos para sua classificação, a proposta do clustering é gerar

estes rótulos. Os dados em seu próprio cluster devem ser similares e

bastantes diferentes dos outros clusters (MARTINS, 1999).

2.1.2. Linguagem

De acordo com os vários tipos de dados que podem ser utilizados a

linguagem definida poderá se diferenciar em linguagem de alto nível e de

baixo nível. Linguagens de alto nível expressam-se nas formas

condicionais, como no uso de:

se (pós operátorio) e (dias internados > 3 ) e ( UTI) = sim

então

infecção hospitalar = sim

com

probabilidade elevada.

A este tipo de linguagem de fácil compreensão é comumente

utilizado em Sistemas Especialistas. Para as linguagens de baixo nível é

utilizado Redes Neurais Artificiais, não sendo utilizadas em muitos casos

pois, sua compreensão não é tão trivial se comparada as linguagens de

alto nível.
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2.1.3. Certeza

Parâmetro essencial para medir o grau de veracidade da descoberta,

levando em conta fatores como integridade dos dados, tamanho do

exemplo de acordo com a descoberta. Se o nível de certeza for baixo a

descoberta perde credibilidade e não se tornará conhecimento, sendo

possivelmente descartada.

2.1.4. Interesse

Dentre a imensa quantidade de padrões encontrados no banco de

dados, somente alguns poderão ser considerados descoberta, a este tipo

de procedimento denomina-se interesse.

Padrões são considerados interessantes quando são novidade, de

grande utilidade e não triviais para serem computados. Para um padrão

ser novidade ele deve assumir o lado do conhecimento do especialista ou

o lado de conhecimento do sistema. Entretanto utilidade e novidade

sozinhas não são o bastante para poder classificar corretamente um

padrão como descoberta do conhecimento. Muitos bancos de dados

possuem várias novidades e padrões nativos em seus dados, porém

estes dados na maioria das vezes não são tipicamente considerados

conhecimento devido a sua trivialidade de computação. A não trivialidade

que é um fator determinante na descoberta do conhecimento e não

consiste somente em levantar estatísticas imperceptíveis a principio; o

resultado direto e claro dos cálculos devem ser disponíveis e acessíveis
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ao usuário de destino (FRAWLEY, PIATETSKY-SHAPIRO, MATHEUS,

1991).

2.1.5 Compreensibilidade

A grande finalidade do processo de Data Mining reside na facilidade

de entendimento das informações extraídas para o usuário final. Os

padrões devem ser de fácil entendimento, para que o usuário tenha um

melhor entendimento dos dados fundamentais (AMARAL, 2001).

2.2 Técnicas ulizadas para implementação de

ferramentas de Data Mining

Várias técnicas podem ser usadas para implementação de

ferramentas de Data Mining. As técnicas derivam de áreas de IA –

Inteligência Artificial (Sistemas Especialistas, Redes Neurais) ou de áreas

Matemáticas (Redes Bayesianas, Regressão). Para a criação de uma

ferramenta podem ser usadas várias técnicas em conjunto ou somente

uma delas.

2.2.1 Redes Bayesianas

De acordo com (MELLO, 2002) uma Rede Bayesiana pode ser

considerada como uma composição da Teoria de Grafos juntamente com

a Teoria da Probabilidade e para sua constituição é necessário a

existência de dois componentes primordiais:
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a) G (grafo acíclico orientado) como uma estrutura que define

entre os nós um relacionamento qualitativo causal;

b) N como parâmetros numéricos quantificadores da relação

probaliística causal entre os nós da estrutura G;

A Figura 2.3 descreve uma Rede Bayesiana Simplificada:

Figura 2.3 – Exemplo de Rede Bayesiana.

Uma Rede Bayesiana baseia-se no teorema de Bayes (MARTINS,

1999):

P(H|X) = P(X|H) * P(H)/P(X),

o qual provê uma maneira para derivar a probabilidade posterior

P(H|X) que a hipótese H assume dado como amostra X originada das

probabilidades anteriores P(H), P(X) e P(X|H).

Ventilação
Artificial

Infecção
Hospitalar

Parada
Respiratória

Sitio
Cirurgico

Pneumonia

Cirurgia
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Muitos classificadores bayesianos somente fazem suposição de que

um valor de atributo da classe dada é independente dos valores dos

demais atributos, mesmo assim as redes bayesianas podem ser

comparadas em performance com as árvores de decisão e redes neurais

em muitas aplicações.

2.2.2 Árvore de Decisão

Considerada como a mais popular entre as técnicas usadas em Data

Mining, onde o grupo de dados é particionado recursivamente em grupos

discretos baseados nos valores dos atributos. Os atributos restantes do

grupo de dados em questão serão usados na tentativa de prover uma

segregação predicativa para os diferentes atributos da variável de

classificação.No resultado final pode ser constatado um grupo de séries

fragmentados pelos valores dos atributos, no qual cada série leva a um

valor de classificação. A figura 2.4 exemplifica o uso de uma árvore de

decisão:

Figura 2.4 : Esta figura consiste em um exemplo simples do emprego de árvore de decisão
não levando em consideração todos os fatores de risco para identificação de uma IH –
Infecção Hospitalar.

Febre

Inflamação na
Incisão

Probabilidade baixa
de IH

Probabilidade Alta
de IH

Respiração
Artificial

Probabilidade Alta
de IH

Probabilidade Média
de IH

Sim

Sim

Sim
Não

Não

Não
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2.2.3 Regressão Linear

Conforme (AMARAL, 2001) a regressão é considerada como uma

função de aprendizado em que basicamente é feito um mapeamento dos

dados baseados em valores reais, na tentativa de predizer informações

úteis. A Regressão Linear se encaixa no método chamado de Método

Linear e o termo “Linear” é utilizado devido ao fato da superfície de

regressão consistir em um plano. A figura 2.5 ilustra a estimativa provável

de um paciente sobreviver, dado o resultado em relação ao grau de sua

infecção hospitalar:

Figura 2.5: Regressão em um conjunto de dados médicos.

Linha de
regressão

Infecção Hospitalar

Morte
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2.2.4 Redes Neurais Artificiais

As Redes Neurais Artificiais ou simplesmente RNAs são modelos

compostos em camadas, sendo que estas possuem nós. A cada nó é

calculado o somatório dos pesos de suas entradas e realizada uma

transformação gerando uma saída. As saídas dos nós de uma camada

geralmente são conectadas a outra camada através dos nós de entrada

(AMARAL, 2001).

Figura :Um elemento de uma rede neural onde Xi são as entradas, Wi os pesos e Y1 a saída

(WONG, 2002).

2.3. Conclusão

A busca do conhecimento é algo que acompanha a humanidade

desde os seus primórdios. O conhecimento em si é muito abstrato, de

difícil definição e varia de indivíduo para indivíduo na sua forma de

absorção e compreensão. Em sua história evolutiva o homem percebendo

X1

X2

X3

Y1

W1

W2

W3

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


17

a importância do conhecimento e seu emprego, o armazenou de diversas

maneiras, constituindo assim materiais de valores incalculáveis até

mesmo para os dias de hoje. Com o aparecimento da informática a forma

para armazenar o conhecimento mudou drasticamente, porém sua

importância continua a mesma e em muitos casos é até mesmo mais

valorizada que antigamente. Neste contexto em que o mundo é digital e

informações são vitais para grandes corporações este trabalho procura

demonstrar que o processo de Data Mining - Mineração de Dados,

implementa uma solução para tratar os dados armazenados consistindo

na extração de padrões escondidos, relações não identificadas entre os

dados de um banco de dados, gerando assim informações úteis para o

usuário. Neste contexto este capítulo teve como finalidade introduzir

conceitos de Data Mining e Knowledge Discovery Data em seu nível mais

elementar a partir de seus conceitos básicos. O próximo capítulo visa

demonstrar a integração do processo de Data Mining à Medicina, em

particular a área de Infectologia. Este elo pode ser denominado como

BioInformática. O próximo capítulo também tem como objetivo apresentar

algumas ferramentas de Data Mining já construídas.
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3. Datamining e Medicina

Mesmo com as constantes evoluções tecnológicas na área da

computação aplicada ou direcionada, existem grandes setores ainda a

serem explorados. A área Médica pode ser considerada como um desses

setores, mesmo levando em conta a complexidade e eficiência de

sistemas médicos ainda existe muita carência nessa área. Este capítulo

introduz os conceitos básicos de Infecção Hospitalar e correlaciona a

aplicação de ferramentas de Data Mining à Medicina.

3.1. Bioinformática

Pesquisas médicas envolvem uma crescente quantidade e variedade

de dados. O uso da informática para organizar, manipular e analisar esses

dados tornou-se um elemento importante na área de pesquisa médica e

biológica. Neste princípio da fusão da Computação com auxílio da

Matemática com a Medicina ou Biologia surge o conceito de

Bioinformática que pode ser usada primeiramente para organizar os

dados e posteriormente analisar estes dados na tentativa de fazer

predições ou demonstrar conclusões.
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3.2 Infecção Hospitalar

3.2.1 Histórico

O surgimento das Infecções Hospitalares precede o aparecimento

dos próprios Hospitais. Alguns séculos atrás, os doentes eram tratados

em enfermarias, sendo assim era comum o contágio por doenças

comunitárias infecciosas devido a fatores tais como (ARANTES, 2001):

• Abastecimento inadequado de alimentos e água;

• Condições sanitárias precárias;

• Leitos em geral compartilhados, entre outros.

No início do Século XIX o contágio de pacientes com varicela

despertou a curiosidade dos médicos levando a implantação de um

sistema de isolamento para os pacientes febris. Estas medidas obtiveram

eficácia para o controle da doença. Em 1970 nos Estados Unidos houve

um grande avanço nos estudos do controle da Infecção Hospitalar com o

início da vigilância contínua. Nesta mesma década foi criado o projeto

NNIS – National Nosomical Infection Surveillance, que tinha como

finalidade dar ênfase as técnicas de vigilância e o uso das definições

padronizadas para o combate às Infecções Hospitalares. O NNIS vigora

até esta data.
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3.2.2 Conceito

Infecção Hospitalar é toda infecção contraída dento do hospital e na

maioria das vezes é provocada pela própria flora bacteriana humana que

perde seu equilíbrio com os mecanismos defensores antiinfecciosos

devido ao procedimentos invasivos (soros, cateteres , cirurgias), o contato

com a flora hospitalar ou até mesmo em decorrência da própria doença.

O CDC - Centers for Disease Control and Prevention afirma que

doença hospitalar é caracterizada pelo seu surgimento em decorrência a

internação do indivíduo, onde a mesma se manifesta durante o período de

internação ou:

a) 30 dias após cirurgia sem colocação de prótese ou;

b) 48 horas após alta da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI)

ou;

c) um ano no caso de cirurgias com prótese;

Antigamente quando os indivíduos não eram internados e sim

agrupados em galpões as doenças infecciosas comuns a época eram:

cólera, difteria e a febre tifóide, todas geralmente comunitárias e causadas

por agentes com grande capacidade invasiva. Atualmente estas doenças

infecciosas são caracterizadas por microorganismos oportunistas, com

capacidade invasiva baixa e que somente invadem e multiplicam-se em

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


21

organismos em condições especiais. Nos dias atuais as infecções

hospitalares agravam imensamente os casos de mortalidade aumentando

os custos de internação em geral (FERNANDES, 2000).

3.2.3 Contaminação

Em relação aos pacientes encontrados em enfermarias, os doentes

mais graves que são tratados em Unidade de Tratamento Intensivo - UTI

em geral correm mais riscos de contraírem uma Infecção Hospitalar. Esta

informação baseia-se no fato de que em UTIs o uso de procedimentos

invasivos, complexidades terapêuticas, monitoramento é maior.

Os casos mais freqüentes de contaminação se encontram na figura

3.1 a qual mostra também as respectivas taxas de acordo com o NNIS

(FERNANDES, 2000):

Outras
23%

Pneumonia
16%

Trato
Urinário

33%

Sítio
Cirúrgico

15%
Corrente

Sanguínea
13%

Figura 3.1 – Gráfico da incidência de cada caso de Infecção Hospitalar.
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O combate à infecção hospitalar se faz com o uso intensivo de

antibióticos, porém seu uso abusivo tem gerado novas espécies de

microorganismo com maior poder patogênico devido a nova resistência às

drogas.

A questão do contágio da Infecção Hospitalar ainda pode ser

agravada com o surgimento de microorganismos resistentes aos

antibióticos, as drogas e a quimioterapia podendo levar os pacientes à

morte (FERNANDES, 2000) (ARANTES, 2001).

3.3.4 Vigilância Epidemiológica das Infecções

Hospitalares

A Vigilância Epidemiológica das Infecções Hospitalares tem com

objetivo primordial observar de forma contínua, sistemática e ativa a

distribuição das Infecções Hospitalares em relação de sua ocorrência à

aplicação de metodologias e ações de controle das mesmas. Também é

dever da Vigilância Epidemiológica, identificar situações de possíveis

epidemias, sensibilizar profissionais de saúde, alertar para as práticas de

controle de infecção, avaliar medidas de controle e promover pesquisas

(ARANTES, 2001).

3.3.5 Importância do Combate às Infecções

Hospitalares

As Infecções Hospitalares de certa forma podem ser consideradas

comuns ao ato da hospitalização. Seu alto grau de morbidade e
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mortalidade poderia ser reduzido se programas eficazes de controle e

prevenção fossem corretamente adotados.

Além dos fatores biomédicos, o combate a Infecção Hospitalar

levanta problemas sócio-econômicos como o prolongamento da

hospitalização, o uso de antimicrobianos mais potentes, o aumento da

resistência da bactéria, elevação dos custos hospitalares entre outros

(ARANTES, 2001).

3.3.6 Detalhes do Hospital de Clínicas da Universidade

Federal de Uberlândia

Como este projeto tem o objetivo à implementação de um sistema de

Data Mining que utiliza uma base de dados do Hospital de Clínicas da

Universidade Federal de Uberlândia, onde até esta data não existe um

sistema desta categoria, são necessários alguns conhecimentos básicos:

é público, universitário, e atende a região onde está situado e as cidades

vizinhas, ao todo com uma população estimada em 2.000.000 de

habitantes. A capacidade máxima de leitos é de 461 leitos distribuídos em

unidades de internações. O HC possui uma Comissão de Controle de

Infecção Hospitalar – CCIH desde 1980, realizando vigilância

epidemiológica por componentes da Infecção Hospitalar seguindo a

metodologia do CDC, o NNIS desde 1995 (ARANTES, 2001).

3.3 Data Mining aplicado a Medicina

Vários trabalhos já foram realizados com o uso do Data Mining

aplicado a área Médica. São encontrados dois modelos de ferramentas de

Data Mining: ferramentas desenvolvidas sob medida e ferramentas

empacotadas. Na maioria dos casos as ferramentas utilizadas na
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bioinformática foram do primeiro modelo, desenvolvidos sob medida.

Estes tipos de ferramentas têm preferência devido ao nível de

especificação necessário ao âmbito médico. Com a construção de

ferramentas específicas o domínio do sistema é maior e a dependência de

empresas fornecedoras de software torna-se menor. Outro fato

interessante e de diferenciação dos dois modelos reside nos profissionais

empregados na construção da ferramenta de Data Mining aplicado a área

médica: na maioria dos casos de implementação de ferramentas sob

medida, estas contam com o acompanhamento intermitente dos

profissionais da área de saúde sendo que no outro modelo de ferramenta

esse acompanhamento é menor ou inexistente.

3.3.1 Ferramentas já construídas

A abrangência do emprego de ferramentas de Data Mining aplicado

à medicina é muito grande. Ferramentas de mapeamento genético,

sequenciamento de dados protéicos, identificação de casos de Hepatite

C, análise de dados de autópsia, entre outros, já são empregadas em

hospitais e laboratórios no mundo todo. Algumas ferramentas serão

apresentadas a seguir como PADMA – Parallel Data Mining Agents

(KARGUPTA, STAFFORD, HAMZAOGLU, 1999), PolyAnalist

(ARSENIEV, KISELEV, 1995):

a) PADMA – Parallel Data Mining Agents

Software desenvolvido com base em agentes inteligentes para

acesso e análise de uma base de dados distribuidas e interface web para

interação e visualização.
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Os agentes são responsáveis ao acesso e extração de informações

de grande usabilidade da base de dados e trabalham em paralelo através

do facilitador. O facilitador consiste em um módulo que coordena os

agentes, apresenta informações ao usuário e provê informações de

entrada do usuário para o sistema. O facilitador aceita as chamadas em

SQL – Structured Query Language do usuário e estas são distribuídas

para os agentes. Os agentes retornam informações úteis ao facilitador,

que por sua vez as apresentam ao usuário.

O facilitador e os agentes foram desenvolvidos usando PPFS –

Parallel Portable File System. A ferramenta PADMA foi desenvolvida nos

moldes da orientação a objeto e codificada em Linguagem C++.

A ferramenta PADMA foi testada em casos de análises de autópsia

e especificamente usada na University of New México School of Medicine.

Para este caso em que os dados de autópsia eram muito grandes e não

estruturados, identificar padrões de mortalidade nestes documentos era

um problema interessante. Outro teste importante foi na identificação de

pacientes com Hepatite C. Primeiramente foi levantado vinte e dois

fatores de risco e em seguida as distribuições e correlações dos fatores

foram caracterizadas em três subgrupos de pacientes: todos os pacientes,

o grupo de controle (B) e o grupo excluído (A). Dos 545 pacientes, 491

foram utilizados para construir a árvore, sendo estes foram divididos nos

grupos A e B, e 53 foram reservados para os testes.

Para determinar o contraste em todos os pacientes e o grupo B foi

utilizada uma árvore de decisão conforme a figura 3.2 e a figura 3.3:
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Figura 3.2.: Legenda para figura 3.3 que exemplifica o emprego de árvore de decisão

na ferramenta PADMA (KARGUPTA, STAFFORD, HAMZAOGLU, 1999).

# em A, # em B

fator de risco

Exposto
Não
Exposto

# em A , # em B

Folha de
Classificação

Nó de Decisão
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Figura 3.3: Árvore de Decisão para identificação de possíveis casos de

Hepatite C (KARGUPTA, STAFFORD, HAMZAOGLU, 1999).
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b) PolyAnalist

Este sistema comercial foi utilizado para a classificação automática

de regras encontradas nos bancos de dados do Respiratory Assessment

Clinical da University Clinic ULM (Alemanha). Certos pacientes críticos

necessitam de ventilação artificial. Esta ventilação é executada através de

uma máquina que provê oxigênio e remove dióxido de carbono do

paciente. A perfeita manutenção deste aparelho é de vital importância

para o sucesso do tratamento. Nesta mesma Universidade foi criado um

sistema para coletar dados do status de ventilação do paciente. Tais

dados coletados ajudam o especialista a analisar a situação atual do

enfermo. O PolyAnalist foi aplicado nos dados que já estavam

armazenados.

A técnica usada pelo PolyAnalist para classificação dos dados faz

uso de fórmulas algébricas de algorítimos estruturados em geral utilizando

o método de regressão linear e outros métodos numéricos. Ao final do

processo de mineração foram levantadas novas regras não triviais antes

desconhecidas.

3.3.2 Outras ferramentas

Existem vários bancos de dados internacionais com informações dos

mapeamentos dos genes humanos, que de certa forma coordenam os

arquivos de biosequencias. O maior banco de dados de DNA´s no mundo

chama-se GENBANK, mantido pelo National Center of Biotechnology
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Information – NCBI, composto de 400 bilhões de arquivos sobre DNA de

diversos organismos, e esta quantidade de informações continua se

expandindo. O papel do Data Mining neste caso consiste em encontrar

genes nas seqüências de DNA´s de organismos diferentes retornando os

genes interpolados nas cadeias de DNA. Já é realidade sistemas de Data

Mining que executam essa função como GRAIL, GneID, GeneParser,

GeneLang, FGENEH, GENIE, EcoParse entre outros. Estes sistemas

utilizam técnicas de redes neurais ou outros métodos de Inteligência

Artificial. Pesquisas para melhorar o resultado do processo são

incessantes (HAUSSLER, FAYYAD, STOLORZ, 1996).

3.4. Conclusão

A computação aplicada a medicina ou bioinformática já evoluiu muito

no que se diz respeito à armazenagem de dados, o próximo estágio

dessa evolução é o tratamento dos dados. Nessa nova etapa de evolução

as ferramentas de Data Mining são necessárias para assim respostas

inteligentes ao usuário. Como foi citado anteriormente vários sistemas já

foram criados com enfoque médico porém não se tem relatos de sistemas

que tenham enfoques específicos e precisos para controle de Infecções

Hospitalares. O sistema desenvolvido teve acompanhamento de

profissionais da área Médica contribuindo desta forma em uma maior

eficiência na coleta dos resultados. O próximo capítulo é um estudo de

caso particular, onde será desenvolvido um sistema de Data Mining para

o Hospital de Clínicas da UFU com aplicação específica na CCIH –

Comissão de Controle de Infecções Hospitalares.
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4. Estudo de Caso

A tecnologia para construir sistemas baseados em inferência

indutiva tem demonstrado êxito em várias aplicações tais como o PADMA

(KARGUPTA, STAFFORD, HAMZAOGLU, 1999) que tem sua aplicação

comprovada na University of New México School of Medicine. Os modelos

de classificação ID3 se encaixam perfeitamente nesses sistemas.

4.1 Modelos de Classificação ID3

Os algoritmos ID3 por Ross Quinlan em 1983, inicialmente com o

objetivo de identificar movimentos de xadrez, o que despertou o interesse

de vários pesquisadores que aprimoraram o modelo ID3 de Quinlan para

Indução de Modelos de Classificação também chamados de Árvores de

Decisão dos Dados. Basicamente é dado um conjunto de registros no

qual cada registro possui a mesma estrutura, consistindo de um número

de pares de atributos/valores. Um desses atributos representa a categoria

do registro. O problema é determinar uma árvore de decisão que consiga

gerar uma resposta sobre os atributos não categóricos predizendo

corretamente o valor do atributo categórico. Freqüentemente o atributo

categórico assume somente valores como [verdadeiro, falso] ou [sucesso,

falha], ou algo semelhante. Em ambos os casos, um dos valores significa

a negação (QUINLAN, 1987),(WINSTON,1992).
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Devem ser considerados os resultados de medidas feitas por

especialistas. Em cada campo de análise feito pelo especialista, este já

sabe o que deve ser feito de acordo com o resultado obtido. Uma

analogia clara entre o conhecimento do especialista se evidencia na

forma de que os atributos não categóricos são as medidas para o

especialista enquanto o atributo categórico é a decisão a ser tomada.

Uma árvore de decisão é importante não pela sumarização do que já

é conhecido e sim porque espera-se que ela classifique corretamente

novos casos, desta forma quando é implementado um modelo de

classificação é necessário uma base de dados de treino e uma base de

dados de teste para verificar se ela atualmente trabalha corretamente.

A seguir algumas características importantes das Árvores de

Decisão (QUINLAN, 1987) (BARBIERI, 2001)(SERRA, 2002)

(WINSTON,1992):

- Aprendizado em árvores de decisão é uma metodologia que pode

extrair conhecimentos presentes em dados. O conhecimento neste caso é

representado por uma árvore de decisão.

- Realiza aprendizado indutivo ou por inferência indutiva. A

inferência é feita mediante árvores de decisão.

- As qualidades de regras produzidas pelo algoritmo dependem

diretamente da qualidade do conjunto de dados fornecido para o

algoritmo.

- A grande vantagem deste algoritmo é a capacidade de gerar uma
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árvore de decisão a partir de uma base de dados pequena.

- Aproxima funções que assumem valores discretos, que é robusto a

ruídos nos dados e é capaz de aprender expressões disjuntivas. Exemplo:

(A e B) ou (A e C) etc.

- As folhas da árvore possuem uma saída discreta mutuamente

exclusiva.

- A árvore memoriza as observações. Ela não está apta para fazer

descobertas em exemplos não vistos anteriormente.

- Problemas onde os conceitos/regras/ações/decisões de um

problema são descritos através de exemplos/casos/instâncias.

Árvores de decisão classificam exemplos (instâncias) a partir da raiz

seguindo por nós até a folha. Este caminho percorrido é a classificação.

Cada nó da árvore especifica um teste de algum atributo do exemplo e

cada ramo descendente daquele nó corresponde a um dos possíveis

valores para este atributo.

Desta forma a idéia básica por trás do algoritmo ID3 segue abaixo:

- Em uma árvore de decisão cada nó corresponde a um atributo não

categórico e cada arco a possível valor para o atributo. Uma folha da

árvore especifica o valor esperado para o atributo categórico descrito pelo

caminho da raiz até a folha.

- Nas árvores de decisão cada nó pode ser associado a um atributo

não categórico o qual é o mais informativo entre os atributos ainda não
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sendo considerado o caminho pela raiz.

- A entropia é usada para medir o quanto é informativo um nó.

4.1.1 Definições

Estas definições seguem o modelo de algoritmo proposto por

QUINLAN em 1983:

Se existem N possíveis mensagens, então a probabilidade P para

cada mensagem é 1/N e a informação convergida pela mensagem é -

log(p) = log(n).

Em geral se é dada uma probabilidade de distribuição P = (p1, p2,

p3, ..., pn) então a informação convergida por esta distribuição é também

chamada de Entropia de P.

A entropia é a medida do grau de impureza do conjunto de treino,

assumindo o valor máximo (1) quando os elementos são de classes

diferentes e assumindo o valor mínimo (0) quando os elemento são da

mesma classe (QUINLAN, 1987).

Entropia de um atributo é a média ponderada da entropia dos

valores do atributo em questão (WINSTON,1992).

Entropia á a medida da desordem de uma coleção de

exemplos(QUINLAN, 1993).

Ganho de informação (I) – mede a eficácia ou eficiência de um

atributo em classificar dados de treino.
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I(P) = -(p1 * log(p1) + p2 * log(p2) + ...+ pn * log(pn))

T – quantidade de elementos por partição.

Se um conjunto de registros é particionado em exaustivas classes

disjuntas C1, C2, C3, ..., Ck na base do valor do atributo categórico, então

a informação necessária para identificar a classe de um elemento de T é

I(P), onde P é a probabilidade da distribuição da partição (C1, C2, C3,...,

Ck) :

P = (|C1|/|T| , |C2|/|T|, |C3|/|T|, ..., |Ck|/|T|)

Primeiramente é particionado T com base no valor do atributo não

categórico X, em conjuntos T1, T2, T3,...Tn então a informação

necessária para identificar a classe de um elemento de T é a média

ponderada alta das informações necessárias para identificar a classe do

elemento de Ti:

info(x, T) = somatória de i = 1 até n de |ti|/|T| * i(ti)

Para representar a informação necessária para identificar um

elemento de T após o valor do atributo X tenha sido obtido usa-se a

notação de Ganho:

Ganho(valor do atributo, T) = i(T) - i(valor do atributo, T)

É usada a notação de ganho para ranquear os atributos e construir

uma árvore de decisão onde cada nó é locado através do maior ganho

entre os demais atributos, não sendo considerado o caminho da raíz. A

intenção desta ordenação é criar árvores de decisão pequenas onde os

nós são de fácil identificação e análise.
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4.2 Algoritmo

O algoritmo ID3 é utilizado para a construção de árvores de decisão.

Dado um conjunto de atributos não categóricos, o atributo categórico e a

base de treino (QUINLAN, 1987; 1993) (WINSTON,1992):

função id3( R : conjunto de atributos não-categóricos,

C: o atributo categórico,

S: base de treino) retorna uma árvore de decisão;

inicio

1)se S está vazio então

retorna um nó com o valor FALHA;

2)se S consiste em todos os registros existindo o mesmo valor para

os atributos categóricos então

retorna este valor;

3)se R está vazio então

retorna um único nó entitulado com o mais frequente dos

valores categóricos entre os registros em S;

D = atributo com o maior Ganho(D, S) entre os atributos em S;

Faça {Dj| j=1,2,3,..., m} serem os valores do atributo D;

Faça {Sj| j=1,2,3,..., m} serem os subconjuntos de S consistindo

respectivamente de registros com o valor Dj para o atributo D

Retorna

Uma árvore com a raiz entitulada com o valor D e os arcos

entitulados D1, D2, D3,..., Dm

Id3(R-{D}, C, S1), id3 (R-{D}, C, S2), ...id3(R- {D}, C, Sm);

Fim Id3.
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De forma resumida o algoritmo ID3 tem por finalidade descobrir

entre os atributos não categóricos os quais carregam maior informação

(menor entropia) por sua vez esses atributos são as raízes da árvore de

decisão e os atributos categóricos são as folhas da árvore de decisão.

Desta forma alguns atributos que carregam pequena informação (maior

entropia) são candidatos a não constituírem a árvore de decisão sendo

ignorados. Este fato é interessante pois através do caminho para chegar

até a folha, atributos desprezíveis para a classificação não serão

encontrados.

Um exemplo simples da aplicação do ID3 segue abaixo. Este

exemplo envolve uma base de dados de um Mercado constando somente

valores discretos com Profit{up, down} como atributo categórico e os

atributos não categóricos a seguir (QUINLAN, 1987):

Atributo Valores Possíveis

Age Old Midlife New

Competition No Yes

Type Software Hardware

Tabela 4.1 : Os atributos e possíveis valores para a base Market

E a base de treino:

Age Competition Type Profit
Old Yes Software Down
Old No Software Down
Old No Hardware Down
Mid Yes Software Down
Mid Yes Hardware Down
Mid No Hardware Up
Mid No Software Up
New Yes Software Up
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New No Hardware Up
New No Software Up
Tabela 4.2: A base de dados Market

Abaixo segue um rastreamento detalhado do algoritmo para esta
base treino:

ID3( R {Age, Comp, Type}

C {Profit},

S {S0}

)

S0 = Toda Base de Treino

1) Gain(Age, S0) = 0,60

Gain(Comp, S0) = 0,1245

Gain(Type, S0) = 0

2)D = Age

________________________________________________

R = Age

Gain(Age, S0) = Info(S0) - Info(Age, S0)

Info(S0) = I(S0) = Info(5/10, 5/10) = I(0,5; 0,5) = - (0,5 . log

0,5 + 0,5 . log 0,5) = - (0,5(-1) + 0,5 (-1)) = 1

Info(Age, S0) = ?ri=1 n=3 |Ti |/| S0| . Info(Si)

Age = {Old, Mid, New}

Info(Old) = I(3/3, 0/3) = I(1, 0) = - (1.log 1 + 0.log 0 ) = 0

Info(Mid) = I(2/4, 2/4) = I(0,5; 0,5) = 1

Info(New) = I(0/3, 3/3) = I(0; 1) = 0

Info(Age, S0) = 3/10 . Info(Old) + 4/10 . Info(Mid) + 3/10 .

Info(New)
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Info(Age, S0) = 3/10 . 0 + 4/10 . 1 + 3/10 . 0 = 0,40

Gain(Age, S0) = 1 – 0,40 = 0,60

R = Comp

Gain(Comp, S0) = Info(S0) - Info(Comp, S0)

Info(S0) = I(S0) = Info(5/10, 5/10) = I(0,5; 0,5) = - (0,5 . log

0,5 + 0,5 . log 0,5) = - (0,5(-1) + 0,5 (-1)) = 1

Info(Comp, S0) = ?9i=1 n=2 |Ti |/| S0| . Info(Ti)

Comp = {Yes, No}

Info(No) = I(2/6, 4/6) = I(0,333; 0,667) = - (0,333.log 0,333 +

0,667.log 0,667 ) = 0,9183

Info(Yes) = I(3/4, ¼) = 0,81128

Info(Comp, S0) = 6/10 . Info(No) + 4/10 . Info(Yes)

Info(Comp, S0) = 6/10 . 0,9183 + 4/10 . 0,81128

Info(Comp, S0) = 0,875492

Gain(Comp, S0) = 1 – 0,875492 = 0,124508

R = Type

Gain(Type, S0) = Info(S0) - Info(Type, S0)

Info(S0) = I(S0) = Info(5/10, 5/10) = I(0,5; 0,5) = - (0,5 . log

0,5 + 0,5 . log 0,5) = - (0,5(-1) + 0,5 (-1)) = 1

Info(Type, S0) = ?Ii=1 n=2 |Ti |/| S0| . Info(Ti)

Age = {Swr, Hwr}

Info(Swr) = I(3/6, 3/6) = I(0,5; 0,5) = - (0,5.log 0,5 + 0,5.log

0,5 ) = 1
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Info(Hwr) = I(2/4, 2/4) = I(0,5; 0,5) = - (0,5.log 0,5 + 0,5.log

0,5 ) = 1

Info(Type, S0) = 6/10 . Info(No) + 4/10 . Info(Yes)

Info(Type, S0) = 6/10 . 1 + 4/10 . 1

Info(Type, S0) = 1

Gain(Type, S0) = 1 – 1 = 0

Após a eleição do primeiro atributo D, neste caso com o valor AGE

a base fica particionada conforme as tabelas abaixo:

S1A

Age = Old

Comp Type Profit

Yes Swr Down

No Swr Down

No Hwr Down

Tabela 4.3: Partição 1A da base de dados Market

Retorna

(Down)

A função retorna o valor Down pois a base de dados se encaixa no

passo 2 do algoritmo.

S1b

Age = Mid

Comp Type Profit

Yes Swr Down

Yes Hwr Down

No Hwr Up

No Swr Up
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Tabela 4.4: Partição 1B da base de dados Market

Como os valores do atributo categórico ainda não podem ser

corretamente classificados é chamado ID3 recursivamente:

Retorna(

ID3( R {Type}

C {Profit},

S {S1B}

)

R = Type

Gain(Type, S1B) = Info(S1B) - Info(Type, S1B)

Info(S1B) = I(S1B) = Info(5/10, 5/10) = I(0,5; 0,5) = - (0,5 .

log 0,5 + 0,5 . log 0,5) = - (0,5(-1) + 0,5 (-1)) = 1

Info(Type, S1B) = ?Xi=1 n=2 |Ti |/| S1B | . Info(Ti)

Type = {Swr, Hwr}

Info(Swr) = I(1/2, 1/2) = I(0,5; 0,5) = - (0,5.log 0,5 + 0,5.log

0,5 ) = 1

Info(Mid) = I(1/2, 1/2) = I(0,5; 0,5) = - (0,5.log 0,5 + 0,5.log

0,5 ) = 1
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Info(Type, S1B) = 2/4 . Info(Swr) + 2/4 . Info(Hwr)

Info(Type, S1B) = 2/4 . 1 + 2/4 . 1

Info(Type, S1B) = 1

Gain(Type, S1B) = 1 – 1 = 0

R = Comp

Gain(Comp, S1B) = Info(S1B) - Info(Comp, S1B)

Info(S1B) = I(S1B) = Info(5/10, 5/10) = I(0,5; 0,5) = - (0,5 . log

0,5 + 0,5 . log 0,5) = - (0,5(-1) + 0,5 (-1)) = 1

Info(Comp, S1B) = ?5i=1 n=2 |Ti |/| S1B | . Info(Ti)

Comp = {Yes, No}

Info(No) = I(0/2, 2/2) = I(0; 1) = - (0.log 0 + 1.log 1 ) = 0

Info(Yes) = I(2/2, 0/2) = I(1; 0) = - (1.log 1 + 0.log 0 ) = 0

Info(Comp, S1B) = 2/4 . Info(No) + 2/4 . Info(Yes)

Info(Comp, S1B) = 2/4 . 0 + 2/4 . 0

Info(Comp, S1B) = 0

Gain(Comp, S0) = 1 – 0 = 1

ID3( R {Comp, Type}

C {Profit},

S {S1B}

)

1) Gain(Comp, S0) = 1

Gain(Type, S0) = 0
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2)D = Comp

________________________________________________

Após a eleição do Segundo atributo D, neste caso com o valor Comp

a base fica particionada conforme as tabelas abaixo:

S2A

Comp = Yes

Type Profit

Swr Down

Hwr Down

Tabela 4.5: Partição 2A da base de dados Market

Retorna

(Down)

A função retorna o valor Down pois a base de dados se encaixa no passo
2 do algoritmo.

S2B

Comp = No

Type Profit

Hwr Up

Swr Up

Tabela 4.6: Partição 2B da base de dados Market

Retorna

(Up)

A função retorna o valor Up pois a base de dados se encaixa no

passo 2 do algoritmo.
)
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S1c

Age = New

Comp Type Profit

Yes Swr Down

No Swr Down

No Hwr Down

Tabela 4 .7: Partição 1C da base de dados Market

Retorna

(Down)

A função retorna o valor Down pois a base de dados se encaixa no

passo 2 do algoritmo.

Ao término da execução do algoritmo a árvore de decisão fica

construída da seguinte forma:

Fig 4.1: Ávore de decisão para a base Market.
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Observações:

-O atributo não categórico Type não aparece na árvore, foi
desprezado. Este fato é justificado devido ao baixo ganho do atributo.

-Através do retorno da função ID3, parte da árvore e construída. A

cada atributo não categórico da árvore (nó) possui como filhos os valores

possíveis para o atributo em questão.

4.3 Base de dados Hospitalar

Através de pesquisas e visitas ao Hospital de Clinicas de Uberlândia

junto aos profissionais do setor de CCIH – Centro de Controle de

Infecções Hospitalares, foi levantada uma base de dados a qual foi

aplicada a ferramenta de Data Mining desenvolvida.

Esta base é exemplificada através da tabela 4.8:

Nº do
Paciente

PRISM Sex Died Age
(months)

SH (days) HI

1 Alto F No 24-48 10-20 No
2 Muito Baixo F No <24 <10 No
3 Muito Baixo M No 72-108 <10 No
4 Baixo M No <24 <10 No
5 Muito Baixo F No <24 <10 No
6 Muito Alto F No 48-72 <10 No
7 Alto M Yes <24 <10 No
8 Medio F Yes 48-72 <10 No
9 Baixo F Yes 24-48 <10 No

10 Medio M Yes <24 <10 No
11 Medio M No 72-108 <10 No
12 Medio F No <24 <10 No
13 Medio F No <24 <10 No
14 Muito Baixo M No 48-72 <10 No
15 Baixo F yes <24 <10 No
16 Muito Baixo M No <24 <10 No
17 Muito Baixo F No 72-108 <10 No
18 Muito Baixo F No 72-108 <10 No
19 Baixo M No <24 <10 No
20 Muito Baixo M No 24-48 <10 No

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


45

21 Medio M No <24 <10 No
22 Baixo M No <24 10-20 No
23 Muito Baixo M No <24 <10 No
24 Muito Baixo M No 24-48 <10 No
25 Muito Baixo M No 48-72 <10 No
26 Baixo F No <24 <10 No
27 Baixo F No <24 <10 No
28 Baixo M No 48-72 10-20 No
29 Alto F No <24 <10 No
30 Alto M No 48-72 30-40 Yes
31 Baixo F No <24 10-20 Yes
32 Baixo M No <24 10-20 Yes
33 Baixo M No <24 10-20 Yes
34 Baixo F No <24 <10 Yes
35 Medio F yes <24 <10 Yes
36 Baixo F No <24 10-20 Yes
37 Baixo F yes <24 10-20 yes
Tabela 4.8 : A base de dados Hospitalar

Nesta base Hospitalar existem os seguintes campos e possíveis

valores descritos na tabela abaixo:

Campos Possíveis Valores

PRISM Muito Baixo Baixo Médio Alto Muito Alto

Sex M F

Died Yes No

Age <24 24-48 48-72 72-108

SH <10 10-20 20-30 30-40

HI Yes No

Tabela 4.9: Atributos e possíveis valores para a base Hospitalar.

Abaixo segue a descrição de cada campo:

PRISM : Score, ou grau de gravidade do paciente;

Sex : Sexo do paciente;

Died: Se houve morte do paciente;
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Age: Idade do paciente dado em meses;

SH: Tempo de internação do paciente dado em dias;

HI: Se o paciente contraiu infecção hospitalar;

Abaixo um exemplo de uma tupla da base de dados médica:

12 Medio F No <24 <10 No

Paciente de número 12, de gravidade Médio (de acordo com o
valor de PRISM, Pediatric Risk of Motality), do sexo Feminino, não
havendo morte, com idade inferior a 24 meses, com dias internados
inferiores a 10 não contraiu Infecção Hospitalar.

4.4 Conclusão

A abordagem de árvores de decisão na construção de sistemas
de Data Mining permite ao usuário uma visão de fácil compreensão.

Porém esta visão depende de fatores como uma boa organização dos
dados na base, total conhecimento dos dados inseridos nessa base entre
outros. O próximo capítulo traz os resultados da aplicação da ferramenta

desenvolvida sobre a base de dados Hospitalar.
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5. Resultados

Através da base de dados hospitalar o processo de Data Mining foi

executado com sucesso, porém deve-se sempre levar em conta que este

processo engloba vários conceitos tais com Machine Learning, Knowledge

Discovery Data, Inteligência Artificial entre outros, sendo assim a

quantidade e qualidade de exemplos (base de dados) é de fundamental

importância para a construção da árvore de decisão pois, constitui a

essência do aprendizado da máquina. Esta relação permite fazer um

paralelo com o aprendizado humano – quanto maior a experiência e o
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conhecimento, maior é o grau de especialização e aprendizado.

Para implementação da ferramenta de Data Mining foi utilizado o

Delphi 6 e o banco de dados Interbase 6 (Open Source). O algoritmo

implementado foi o descrito por J. Ross Quinlan (QUINLAN, 1993, 1987).

A ferramenta desenvolvida foi aplicada em uma base pequena pois,

o intuito foi demonstrar que é viável o uso de Data Mining em bases

hospitalares sendo que devido a importância destes tipos de dados,

estudos mais profundos devem ser realizados, a base de dados deve ser

aperfeiçoada bem como o algoritmo.

Após a execução do programa a árvore é mostrada na figura 5.1:
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Figura 5.1 : Árvore de decisão para a base de dados Médica.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


50

5.1 Conclusões

A raiz da árvore é o campo ou atributo não categórico de valor SH

(Tempo de Internação) porque possui o maior ganho entre todos os

campos. Para o campo SH existem os possíveis valores: 10-20, 30-40,

<10. O algoritmo é executado para cada possível valor de SH esperando

que após essa execução seja gerada uma folha com os possíveis valores

do campo HI (Infecção Hospitalar) que neste caso é o campo categórico.

Para o valor de SH=30-40 foi gerada essa folha com o valor de HI=Yes,

ou seja quando o tempo de internação for de 30 a 40 dias de acordo com

a base e o algoritmo ID3 o paciente contrairá Infecção Hospitalar. Para os

demais valores de SH, cuja entropia é alta, é gerada uma nova árvore

abaixo de cada valor na tentativa de predizer HI.

Seguindo o caminho da raiz e passando pelo valor de SH=10-20

uma nova árvore é gerada tendo com raiz o campo AGE pois, dentre os

demais campos este tinha o maior ganho. Assim como para a geração da

árvore de raiz SH, esta nova árvore possuirá em relação a sua raiz filhos

que são os possíveis valores para o campo AGE sendo eles: 24-48, 48-

72, 72-108 e <24. A árvore gerada mostra que para os valores 24-72 não

existiram casos de infecção hospitalar, mas para o valor <24 sim, gerando

assim outra árvore abaixo deste valor. É interessante a folha para o valor

de 72-108 possuir o valor igual a “Não ocorreu”, este fato está correto

devido ao fato de que para SH=10-20 e AGE=72-108 não existirem dados

inseridos na base de dados, sendo assim a folha recebe o valor de que

não ocorreu este aprendizado.

A árvore segue os processos descritos acima sucessivamente até

que todas as folhas sejam preenchidas com os possíveis valores do

atributo categórico HI={Yes, No} ou com o valor “Não ocorreu” indicando

que não houve aprendizagem.
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Após entrevista e apresentação da árvore de decisão conforme a

figura 5.1, o especialista do Hospital de Clínicas da Universidade Federal

de Uberlândia concluiu que:

- Maior tempo de internação realmente reflete em uma maior

probabilidade de ocorrer casos de Infecção Hospitalar, o que de

fato ocorreu na árvore de decisão gerada. Esse fator é afirmado

através do nó SH=30-40 possuindo com folha Yes, indicando caso

de Infecção Hospitalar;

- Para casos de internação baixo ou seja, inferiores a dez dias

(SH=<10),as probabilidades de ocorrerem casos de Infecção

Hospitalar são menores, desta forma através da árvore gerada

houve casos de Infecção Hospitalar quando o paciente morreu,

quando sua idade era menor que vinte e quatro meses, ou seja a

criança era mais frágil, o grau de gravidade médio e de sexo

feminino. È interessante notar que o sexo está envolvido com os

casos de Infecção Hospitalar pois, na literatura Médica esta regra

não está associada à estes casos. Esta regra foi gerada devido ao

fato da base utilizada possuir o atributo categórico SEX e este ser

necessário à classificação de casos dos casos de Infecção

Hospitalar. Para uma base de dados maior esta regra possa

desaparecer ou continuar a constituir a árvore de decisão, se esta

regra continuar indica o fato de realmente o sexo influenciar casos

de Infecção Hospitalar devendo ser estudado em pesquisas

futuras;
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- Outra regra mostrada pela figura 5.1 é de não haver casos

de Infecção hospitalar para Tempo de Internação baixo em que o

paciente não morreu, o que está logicamente coerente;

- Onde o Tempo de Internação foi médio (SH=10-20) também

podem ocorrer casos de Infecção Hospitalar. A probabilidade de

acontecer estes casos são maiores do que o Tempo de Internação

baixo (SH=<10) e menores do que Tempo de Internação elevado

(SH=30-40). Houve casos de Infecção Hospitalar para idades

inferiores à vinte e quatro meses, independendo do sexo. Para

sexo feminino sempre constatou casos de Infecção hospitalar,

devido aos fatos já citados acima. Onde o sexo foi masculino o

fator de decisão escolhido foi morte. O fator morte tem relação

íntima com o fator PRISM (Pediatric Risk of Mortality) onde revelou

casos de Infecção Hospitalar para grau de gravidade baixo. Já para

pacientes que não morreram não existiam registros no banco.

Os resultados demonstrados foram bastante semelhantes aos

resultados obtidos por pesquisas obtidas pelo próprio especialista através

de técnicas estatísticas, regressão mercadológica entre outras realizadas

ao longo de sua experiência Médica. Desta forma é demonstrada a

viabilidade da aplicação de Data Mining para auxílio aos serviços de

Infecção Hospitalar no Hospital de Clínicas de Uberlândia.
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6 – Conclusão

Ferramentas de Data Mining são poderosas mineradoras em banco

de dados, cruzam dados, descobrem padrões não conhecidos porém sua

relação com a qualidade dos dados inseridos no banco de dados é

extremamente íntima, ou seja, são completamente dependentes. Uma

base de dados excelente com um algoritmo defeituoso demonstrará um

resultado duvidoso e errôneo da mesma forma que um algoritmo perfeito

aplicado em uma base de dados pobre não terá resultados relevantes.

Foi verificado através desta pesquisa a carência e necessidade da

informática na área médica no que se diz respeito a pesquisas. Os

profissionais desta área anseiam por descobertas e propostas vindas da

tecnologia da informação visando auxiliar seus trabalhos e pesquisas.

Deve constar também nesta conclusão a complexidade da

ferramenta desenvolvida ressaltando que ainda possui imperfeições na

classificação de regras devido a série de testes ser pequena e por não ter

sido implementas extensões do algoritmo ID3. Tais implementações não

eram o objetivo desta pesquisa (sendo reservada para trabalhos futuros),

mas sim a extração de informações coerentes para o especialista através

do processo de Data Mining, o que de fato ocorreu. O campo de aplicação

da ferramenta é vasto podendo ser utilizada em outras áreas tais como

Market, Comércio Eletrônico entre outras. Como a ferramenta foi

desenvolvida em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)
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Interbase 6, somente poderá ser utilizada nesta versão ou superior.

A construção do programa apresentado nesta monografia foi através

da ferramenta Delphi 6 com o uso do banco de dados Interbase. O

desenvolvimento foi bastante complicado pois o algoritmo ID3 é recursivo

o que torna seu rastreamento e correção de erros complicados. Na

implementação houve uso constante de listas de strings o que causou

alguns transtornos. O banco de dados foi construído através de uma base

de dados hospitalar encontrada a principio no formato Excel que foi

totalmente inserido no banco de testes. A ferramenta de Data Mining

desenvolvida pode ser útil em outras bases de dados pois a mesma é

genérica.
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Anexo
unit UDataModule;

interface

uses
SysUtils, Classes, IBDatabase, DB, IBQuery, IBCustomDataSet,

IBTable;

type
TDM = class(TDataModule)
TGolfing: TIBTable;
Query: TIBQuery;
DB: TIBDatabase;
DSTGolfing: TDataSource;
DSQquery: TDataSource;
Transaction: TIBTransaction;
TAux: TIBTable;
DSTAux: TDataSource;
procedure TAuxBeforeInsert(DataSet: TDataSet);

private
{ Private declarations }

public
{ Public declarations }

end;

var
DM: TDM;

implementation

uses UPrincipal;

{$R *.dfm}

procedure TDM.TAuxBeforeInsert(DataSet: TDataSet);
begin
with TAux do

begin
if recordcount <> 0 then

begin
last;

// form1.novo := fieldbyname('id_golfing_aux').value;
end

else
// form1.novo := 0;
//inc(form1.novo);
end;

end;

end.

unit Unit4;
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interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics,

Controls, Forms,
Dialogs, ComCtrls;

type
TfArvore = class(TForm)
tvArvore: TTreeView;
procedure FormShow(Sender: TObject);
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action:

TCloseAction);
private
{ Private declarations }

public
{ Public declarations }

end;

var
fArvore: TfArvore;

implementation

uses UPrincipal;

{$R *.dfm}

procedure TfArvore.FormShow(Sender: TObject);
var
tvArvoreCapturada : TTreeView;
begin
fArvore.Align := AlClient;
tvArvore.Align := AlClient;
tvArvoreCapturada := form1.getArvore;
tvArvore.Items.Assign(tvArvoreCapturada.Items);
tvArvore.FullExpand;
end;

procedure TfArvore.FormClose(Sender: TObject; var Action:
TCloseAction);
begin
tvArvore.Items.Clear;
end;

end.

unit UPrincipal;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics,

Controls, Forms,
Dialogs, Grids, DBGrids, StdCtrls, IBQuery, ComCtrls,

ShellCtrls, Buttons,
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ExtCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Label4: TLabel;
Panel1: TPanel;
Panel2: TPanel;
Label1: TLabel;
Edit3: TEdit;
Label2: TLabel;
Edit4: TEdit;
Label3: TLabel;
Edit1: TEdit;
Button2: TButton;
Tree: TTreeView;

procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure FormActivate(Sender: TObject);

private
NoAtual : TTreeNode;

public
T,//total de tuplas afetadas pela consulta;
Tnc,
contdes,
Tvc: integer;//total de valores para o campo categorico;
// campos,//todos os campos afetados pela consulta;
valoresCategoricos, valoresFinais, dRaizes : TSTringList;//todos

os valores possiveis para o campo categorico;
entropiabase: real;//entropia geral da base;
categorico : String;//variavel para o dado categorico;
tabela: String;//variavel para especificar a tabela(s);

function entropia(campo, campo2, valor2, concatenado : String;
trecord : real):real;

function ganho(naocategorico, campo2, valor2, concatenado :
String; Query : TIBQuery; totalrecord : real) : string;

function info(campo, valor, campo2, valor2, concatenado:
String; qtd : real): real;

function buscaCampos(comando : String) : TStringList;
procedure buscaValoresCategoricos(campo :String);
function buscaValoresNaoCategoricos(campo :String):

TStringList;
function entropiageral(str : String): real;
function qtdTuplas(campo, valor, campo2, valor2, concatenado

: String): integer;
function qtdTuplasInd(campo2, valor2, concatenado : String):

integer;

function compara(valor : String) : integer;
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function acrescentaNoComPai(Pai : TtreeNode; Nome : String) :
TTreeNode;

function acrescentaNo(Nome : String) : TTreeNode;
function acrescentaNoMudaAtual(Nome : String) : TTreeNode;

function setNoAtual(No : TTreeNode) : TTreeNode;
function getArvore : TTreeView;

end;

var
Form1: TForm1;
totallinhas, cont,
totallinhas_aux, cont_aux : integer;

info : real;

implementation

uses UDataModule, Math, Unit2, Unit3;

{$R *.dfm}

function tform1.getArvore : TTreeView;
begin
result := Tree;
end;

function tform1.setNoAtual(No : TTreeNode) : TTreeNode;
begin

NoAtual := No;
result := NoAtual;

end;

function tform1.acrescentaNo(Nome : String) : TTreeNode;
var
NovoNo : TTreeNode;

begin
NovoNo := tree.Items.AddChild(NoAtual, Nome);
result := NovoNo;

end;

function tform1.acrescentaNoMudaAtual(Nome : String) : TTreeNode;
var
NovoNo : TTreeNode;

begin
NovoNo := tree.Items.AddChild(NoAtual, Nome);
NoAtual := NovoNo;
result := NovoNo;

end;

function tform1.acrescentaNoComPai(Pai : TtreeNode; Nome : String)
: TTreeNode;
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var
NovoNo : TTreeNode;

begin
NovoNo := tree.Items.AddChild(Pai, Nome);
result := NovoNo;

end;

//Funcao que calcula o ganho de cada valor nao categorico;
function tform1.ganho(naocategorico, campo2, valor2, concatenado :
String; Query : TIBQuery; totalrecord : real): string;
var
entropiaunitaria, soma : real;
begin

entropiaunitaria := entropia(naocategorico, campo2, valor2,
concatenado, totalrecord);
soma := entropiabase - entropiaunitaria;
//showmessage('entropiabase=' + floattostr(entropiabase) + '
entropiaunitaria=' + floattostr(entropiaunitaria));
result := floattostr(soma);

end;

function tform1.qtdTuplasInd(campo2, valor2, concatenado : String)
: integer;
begin
with dm.query do

begin
close;
sql.Clear;
sql.Add('Select count(*) from '+tabela+' where

'+campo2+'="'+valor2+'"');

open;
result := fieldbyname('COUNT').asinteger;
end;

end;

//
function tform1.info(campo, valor, campo2, valor2, concatenado:
String; qtd : real): real;
var
valoresNaoCategoricos : TStringList;
cont: real;
I, soma: real;
q : integer;
begin

cont := 0;
I := 0;
soma := 0;

for q := 0 to valoresCategoricos.Count-1 do
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begin
with dm.Query do

begin
close;
sql.Clear;
if campo2 = '' then
begin
sql.Add('Select count(*) from '+tabela+' where

'+categorico+'="'+valoresCategoricos.Strings[q]+'" and
'+campo+'="'+valor+'"');

end
else
begin
sql.Add('Select count(*) from '+tabela+' where

'+categorico+'="'+valoresCategoricos.Strings[q]+'" and
'+campo+'="'+valor+'" and '+concatenado+'');

end;
open;
cont := fieldbyname('COUNT').asinteger;
end;
if (qtd = 0) or (cont = 0) then

begin
I := 0;

end
else

begin
I := ((cont/qtd)*Log2(Cont/qtd)) ;
//showmessage('info=' + floattostr(i)+' campo='+ campo +

' ct = ' + valoresCategoricos.Strings[q]);
end;

soma := soma + I;

end;
//showmessage('infor para campo ' + campo + ' = ' +
floattostr(soma));
result := -soma;
end;

function tform1.compara(valor : string) : integer;
var
cont : integer;
begin

cont := 0;

with dm.Query do
begin
open;
first;
while not eof do

begin
if fieldbyname(categorico).asstring = valor then

cont := cont + 1;
next;
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end;
end;

result := cont;
end;

//algoritmo principal;
{function tform1.id3(naocategorico : TStringList; categorico,
campo2, valor2, concatenado, status : String; Query: TIBQuery):
String;//TStringList;
var
confere : boolean;
q, cont, cont2, cont3, cont4, cont5, cont6, cont7, cont8, contqtd,
imaior, imaiorCategorico, escolha, contador : integer;
valor, D, maior, saida, maiorCategorico, e , maoirv,
concatenadoaux: string;
ganhos,
valoresNaoCategoricos,
qtdCategoricos,
valoresNaoCategoricos2,
campos2,
ncampos : TStringList;

begin

escolha := 0;

with dm.Query do
begin
close;
sql.clear;
if concatenado = '' then

sql.add('Select * from '+tabela+'')
else

sql.add('Select * from '+tabela+' where '+concatenado+'');
open;

q := recordcount;

first;
valor := fieldbyname(categorico).AsString;

cont := 0;
while not eof do

begin
if fieldbyname(categorico).asstring = valor then

cont := cont + 1;
next;
end;

if q = cont then
escolha := 2;
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end;

if (naocategorico.count = 1) then
begin

cont6 := 0;
qtdCategoricos := TStringList.Create;

while cont6 < valoresCategoricos.count do
begin
contqtd:= compara(valoresCategoricos.Strings[cont6]);
qtdCategoricos.Insert(cont6, inttostr(contqtd));
cont6 := cont6 + 1;
end;

cont7 := 0;
maiorCategorico := qtdCategoricos.Strings[0];

while cont7 < qtdCategoricos.count do
begin
if strtoint(qtdCategoricos.Strings[cont7]) >

strtoint(maiorCategorico) then
begin
maiorCategorico := qtdCategoricos.Strings[cont7];
imaiorCategorico := cont7;
end;

cont7 := cont7 + 1;
end;

escolha := 3;
end;

if q = 0 then
begin
escolha := 1;
end;

case (escolha) of
1 : begin

result := 'Nao ocorreu' ;
valoresFinais.add(result);
end;

2 : begin
result := valor;
valoresFinais.add(valor);
end;

3 : begin
result := qtdCategoricos.Strings[imaiorCategorico];
valoresFinais.Add(valoresCategoricos[imaiorCategorico]);
end;

else
begin
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cont2 := 0;
ganhos := TStringList.create;

while cont2 < naocategorico.Count do
begin
// showmessage('id3 enviou para ganho='

+naocategorico.Strings[cont2]);
valor := ganho(naocategorico.Strings[cont2], campo2, valor2,

concatenado, Query);
ganhos.insert(cont2, valor);
cont2 := cont2 + 1;
end;

cont3 := 0;
maior := ganhos.Strings[0];

while cont3 < ganhos.count do
begin
if strtofloat(ganhos.Strings[cont3]) > strtofloat(maior) then

begin
maior := ganhos.Strings[cont3];
imaior := cont3;
end;

cont3 := cont3 + 1;
end;

d := naocategorico.Strings[imaior];
dRaizes.Add(d);
valoresFinais.Add(d);

campo2 := d;

cont4 := 0;

//apagando de campos onde d existir;
while cont4 < naocategorico.Count do

begin
if naocategorico.Strings[cont4] = d then

naocategorico.Delete(cont4);
cont4 := cont4 + 1;
end;

valoresNaoCategoricos := TStringList.create;
valoresNaoCategoricos := buscaValoresNaoCategoricos(d);

cont5 := 0;
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//particionando a base e chamando recursivamente id3;
while cont5 < valoresNaoCategoricos.Count do

begin
ncampos := TStringList.Create;
//ncampos.Assign(naocategorico);

for contador := 0 to naoCategorico.count-1 do
begin
nCampos.Add(naoCategorico.Strings[contador]);
end;

valoresFinais.Add(valoresNaoCategoricos.Strings[cont5]);
if concatenado = '' then

begin
concatenado :=

campo2+'="'+valoresNaoCategoricos.Strings[cont5]+'"';

end
else

concatenadoAux := concatenado;
concatenado := concatenado + ' and

'+campo2+'="'+valoresNaoCategoricos.Strings[cont5]+'"';

saida := id3(ncampos, categorico, campo2,
valoresNaoCategoricos.Strings[cont5], concatenado, 'agora vai',
Dm.Query);

concatenado := concatenadoAux;

//cont5 := cont5 + 1;
ncampos.Free;
// naoCategorico.Free;
inc(cont5);
end;
end;

end;
end; }

{function tform1.funcao(campo, categorico : String) : tstringlist;
var
atributos : TStringlist;
cont2 : integer;

begin
cont2 := 0;
atributos := TStringlist.Create;
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with dm.Query do
begin
close;
sql.Clear;
if categorico = '' then

sql.Add('Select distinct ' +campo+ ' from '+tabela+'')
else

sql.Add('Select distinct ' +campo+ ','+categorico+' from
'+tabela+'');

open;

tnc := recordcount;

while not eof do
begin
atributos.Add(fieldbyname(campo).AsString);
next;
end;

end;
result := Atributos

end;}

//Procedimento que encontra todos os valores possiveis para o
campo categorico;
procedure tform1.buscaValoresCategoricos(campo : String);
var
cont : integer;
begin
valoresCategoricos := TStringList.Create;

with dm.Query do
begin
close;
sql.Clear;
sql.Add('Select distinct '+categorico+' from '+tabela+'');
open;

cont := 0;

while not eof do
begin
valoresCategoricos.Insert(cont,

fieldbyname(categorico).asstring);
cont := cont + 1;
next;
end;

Tvc := recordcount;
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end;
end;

//Procedimento que encontra todos os valores possiveis para o
campo nao categorico;
function tform1.buscaValoresNaoCategoricos(campo : String):
TStringList;
var
cont : integer;
valoresNaoCategoricos : TStringList;

begin
valoresNaoCategoricos := TStringList.Create;

with dm.Query do
begin
close;
sql.Clear;
sql.Add('Select distinct '+campo+' from '+tabela+'');
open;

cont := 0;

while not eof do
begin
valoresNaoCategoricos.Insert(cont,

fieldbyname(campo).asstring);
cont := cont + 1;
next;
end;

end;
result := valoresNaoCategoricos;
end;

function tform1.qtdTuplas(campo, valor, campo2, valor2,
concatenado : String): integer;
begin
with dm.query do

begin
close;
sql.Clear;
if campo2 = '' then

sql.Add('Select count(*) from '+tabela+' where
'+campo+'="'+valor+'"')

else
begin

sql.Add('Select count(*) from '+tabela+' where
'+campo+'="'+valor+'" and '+concatenado+'');

end;
open;

result := fieldbyname('COUNT').asinteger;
end;
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end;

function tform1.entropia(campo, campo2, valor2, concatenado :
String; trecord : real):real;
var
valoresNaoCategoricos : TStringList;
q, p, cont, cont2, Tind: integer;
I, qtd, tsoma : real;
begin

valoresNaoCategoricos := TStringList.create;
valoresNaoCategoricos := buscaValoresNaoCategoricos(campo);

tsoma := 0;
for p := 0 to valoresNaoCategoricos.Count-1 do

begin
qtd := qtdTuplas(campo, valoresNaoCategoricos.Strings[p],

campo2, valor2, concatenado);

I := info(campo, valoresNaoCategoricos.Strings[p], campo2,
valor2, concatenado, qtd);

tsoma := I * (qtd/trecord) + tsoma;
// showmessage(campo + ' vnacat='+

valoresNaoCategoricos.Strings[p] + ' quantidade'+ floattostr(qtd)
+ ' trecord = ' + floattostr(trecord) + ' tsoma = ' +
floattostr(tsoma)+ ' I = ' + floattostr(I));

end;
result := tsoma;
end;

{Funçao que retorna todos os campos em relaçao ao select select de
entrada e
atribui o total de linhas em T}
function TForm1.buscaCampos(comando : String): TStringList;
var
i, cont : integer;
Campos : TStringList;
begin

Campos := TStringList.create;

with dm.Query do
begin
close;
sql.clear;

sql.Add('Select count(*) from ' + tabela);
open;

T := fieldByName('COUNT').value;

close;
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sql.clear;
sql.Add(comando + ' from ' + tabela);
open;

GetFieldNames(Campos);//todos os campos afetados pela consulta;

end;

cont := 0;
while cont < campos.Count do

begin
if Campos.Strings[cont] = categorico then

begin

Campos.Delete(cont);
end;

cont := cont + 1;
end;

result := campos;

end;

function tform1.entropiageral(str : String): real;
var
q : integer;
I, cont, TotalReg : real;
begin
q := 0;
I := 0;

with dm.Query do
begin
close;
sql.clear;

if str = '' then
begin
sql.add('Select count(*) from '+form1.tabela);
end

else
sql.add('Select count(*) from '+form1.tabela+' where

'+str);
open;

TotalReg := fieldbyname('COUNT').asfloat;

end;

//showmessage('total reg '+ floattostr(totalreg));
while q < valoresCategoricos.Count do

begin
cont := 0;
with dm.Query do

begin
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close;
sql.Clear;

if str = '' then
begin

sql.add('Select count(*) from '+form1.tabela+' where
'+categorico+'="'+valoresCategoricos.Strings[q]+'"')

end
else

sql.add('Select count(*) from '+form1.tabela+' where
'+str+' and '+categorico+'="'+valoresCategoricos.Strings[q]+'"');

open;

cont := fieldbyname('COUNT').asfloat;

end;

I := I + (cont/TotalReg)* Log2(Cont/TotalReg);
// showmessage('para cat=' + valoresCategoricos.Strings[q] +

' cont = ' + floattostr(cont) + ' Tr= ' + floattostr(TotalReg));
q := q + 1;

end;

entropiabase := -(i);
result := totalreg;
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
resultado, vazia : String;
cont : integer;
ncat : Tstringlist;
begin
vazia := '';
contdes := 0;
valoresFinais := TStringList.create;
dRaizes := TStringlist.create;
categorico := edit4.Text;
tabela := edit1.text;

ncat := TStringList.create;
ncat := buscaCampos(edit3.text);
buscaValoresCategoricos(Categorico);

NoAtual := form1.acrescentaNoComPai(nil, 'ID3');

form3.Chamaid3(ncat, categorico, '', '', '', '', Dm.Query);

form2.Show;
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form1.Close;

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
tree.Items.Clear;
end;

procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject);
begin
tabela := form2.tabela;
edit1.Text := form2.tabela;
edit3.text := form2.consulta;
edit4.text := form2.categorico;

end;

end.

unit Unit2;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics,

Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls, ComCtrls, Menus;

type
TForm2 = class(TForm)
Panel1: TPanel;
Panel2: TPanel;
Panel3: TPanel;
SpeedButton5: TSpeedButton;
GroupBox2: TGroupBox;
ComboBox1: TComboBox;
ComboBox2: TComboBox;
SpeedButton1: TSpeedButton;
GroupBox3: TGroupBox;
Panel4: TPanel;
Edit1: TEdit;
SpeedButton4: TSpeedButton;
Panel5: TPanel;
ListBox1: TListBox;
SpeedButton2: TSpeedButton;
SpeedButton3: TSpeedButton;
sbArvoreLocal: TSpeedButton;
sbArvoreTelaCheia: TSpeedButton;
GroupBox1: TGroupBox;
SpeedButton6: TSpeedButton;
tvArvore: TTreeView;
procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);
procedure ComboBox1Change(Sender: TObject);
procedure SpeedButton2Click(Sender: TObject);
procedure SpeedButton3Click(Sender: TObject);
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procedure ListBox1Click(Sender: TObject);
procedure SpeedButton4Click(Sender: TObject);
procedure SpeedButton5Click(Sender: TObject);
procedure sbArvoreLocalClick(Sender: TObject);
procedure sbArvoreTelaCheiaClick(Sender: TObject);
procedure SpeedButton6Click(Sender: TObject);

private
procedure limpaCampos;
{ Private declarations }

public
consulta, categorico, tabela : String;
atributosNaoCategoricos : TStringList;

{ Public declarations }
end;

var
Form2: TForm2;
index : integer;

implementation

uses UDataModule, UPrincipal, Unit3, Unit4, Unit5;

{$R *.dfm}

procedure tform2.limpaCampos;
begin
ListBox1.Items.Clear;
Edit1.Text := '';
//tvArvore.CleanupInstance;
end;

procedure TForm2.SpeedButton1Click(Sender: TObject);
begin
dm.db.GetTableNames(Combobox1.Items, False);
end;

procedure TForm2.ComboBox1Change(Sender: TObject);
begin
dm.db.GetFieldNames(Combobox1.Text, Combobox2.Items );
tabela := combobox1.text;

end;

procedure TForm2.SpeedButton2Click(Sender: TObject);
var
cont : integer;
valor : String;
begin

valor := combobox2.Text;

listbox1.Items.Add(valor);
combobox2.DeleteSelected;
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end;

procedure TForm2.SpeedButton3Click(Sender: TObject);
var
valor : String;
begin
valor := listbox1.Items.Strings[index];
listbox1.DeleteSelected;
combobox2.Items.Add(valor);
end;

procedure TForm2.ListBox1Click(Sender: TObject);
begin
index := listbox1.ItemIndex;
end;

procedure TForm2.SpeedButton4Click(Sender: TObject);
var
valor : String;
begin
valor := listbox1.Items.Strings[index];
edit1.text := valor;
end;

procedure TForm2.SpeedButton5Click(Sender: TObject);
begin
atributosNaoCategoricos := TStringlist.Create;

consulta := 'Select ';
cont := 0;

while cont < listbox1.Count do
begin
atributosNaoCategoricos.Add(listbox1.Items.Strings[cont]);

if cont = listbox1.count - 1 then
consulta := consulta + atributosNaoCategoricos.Strings[cont]

else
consulta := consulta + atributosNaoCategoricos.Strings[cont]

+',';

inc(cont);
end;

categorico := edit1.text;
tabela := combobox1.text;
form1.show;
sbArvoreLocal.Enabled := True;
sbArvoreTelaCheia.Enabled := True;
limpaCampos;

end;

procedure TForm2.sbArvoreLocalClick(Sender: TObject);
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var
teste : TTreeView;
begin
teste := form1.GetArvore;
tvArvore.Items.Clear;
tvArvore.Items.Assign(teste.items);
end;

procedure TForm2.sbArvoreTelaCheiaClick(Sender: TObject);
begin
fArvore.showmodal;
end;

procedure TForm2.SpeedButton6Click(Sender: TObject);
begin
fSobre.showmodal;
end;

end.

unit Unit3;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics,

Controls, Forms, IBQuery,
Dialogs;

type
TForm3 = class(TForm)
protected
slCamposAux : TStringList;
function id3(naocategorico : TStringList; categorico, campo2,

valor2, concatenado, status : String; Query: TIBQuery):
String;//TStringList;

function alimenta(slCampos : TStringList) : TStringList;
procedure imprime(msg : String; lista: TStringlist);

private

public
procedure chamaId3(naocategorico : TStringList; categorico,

campo2, valor2, concatenado, status : String; Query: TIBQuery);
end;

var
Form3: TForm3;

implementation

uses UDataModule, UPrincipal,
Grids, StdCtrls, ComCtrls, ExtCtrls;

{$R *.dfm}
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function tform3.id3(naocategorico : TStringList; categorico,
campo2, valor2, concatenado, status : String; Query: TIBQuery):
String;//TStringList;
var
confere : boolean;
cont, cont2, cont3, cont4, cont5, cont6, cont7, cont8, contqtd,
imaior, imaiorCategorico, escolha, contador : integer;
valor, D, maior, saida, maiorCategorico, e , maoirv,
concatenadoaux: string;
ganhos,
valoresNaoCategoricos,
qtdCategoricos,
valoresNaoCategoricos2,
campos2,
ncampos : TStringList;
t : real;
NoBase : TTreeNode;

begin

escolha := 0;

with dm.Query do
begin
close;
sql.clear;
if concatenado = '' then

sql.add('Select * from '+form1.tabela+'')
else
sql.add('Select * from '+form1.tabela+' where

'+concatenado+'');
open;

first;
if eof then escolha := 1;

valor := fieldbyname(categorico).AsString;

cont := 0;
while not eof do

begin
if fieldbyname(categorico).asstring <> valor then

cont := 1;
next;
end;

if (cont = 0) and (escolha = 0) then
begin
escolha := 2;
end;

end;
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//imprime('nao categoricos '+ inttostr(naocategorico.count),
naocategorico);
//imprime('valores categoricos', form1.valoresCategoricos);

if (naocategorico.count = 0) and (escolha = 0) then
begin

cont6 := 0;
qtdCategoricos := TStringList.Create;

while cont6 < form1.valoresCategoricos.count do
begin
contqtd:=

form1.compara(form1.valoresCategoricos.Strings[cont6]);
qtdCategoricos.Insert(cont6, inttostr(contqtd));
cont6 := cont6 + 1;
end;

cont7 := 0;
maiorCategorico := qtdCategoricos.Strings[0];

while cont7 < qtdCategoricos.count do
begin
if strtoint(qtdCategoricos.Strings[cont7]) >

strtoint(maiorCategorico) then
begin
maiorCategorico := qtdCategoricos.Strings[cont7];
imaiorCategorico := cont7;
end;

cont7 := cont7 + 1;
end;

escolha := 3;

end;

case (escolha) of
1 : begin

result := 'Nao ocorreu' ;

form1.acrescentaNo('Nao Ocorreu');
// showmessage('escolha=' + inttostr(escolha) +

'result='+result);
//naoCategorico := alimenta(naoCategorico);
form1.valoresFinais.add(result);
end;

2 : begin
result := valor;
form1.acrescentaNo(valor);

// showmessage('escolha=' + inttostr(escolha) +
'result='+result);

//naoCategorico := alimenta(naoCategorico);
form1.valoresFinais.add(valor);
end;
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3 : begin
result :=

form1.valoresCategoricos.Strings[imaiorCategorico];
// showmessage('escolha=' + inttostr(escolha) +

'result='+result);

form1.acrescentaNo(form1.valoresCategoricos.Strings[imaiorCategori
co]);

//naoCategorico := alimenta(naoCategorico);

form1.valoresFinais.Add(form1.valoresCategoricos[imaiorCategorico]
);

end;
else
begin
// showmessage('escolha=' + inttostr(escolha));

cont2 := 0;
ganhos := TStringList.create;

t := form1.entropiageral(concatenado);

while cont2 < naocategorico.Count do
begin
// showmessage('id3 enviou para ganho='

+naocategorico.Strings[cont2]);
valor := form1.ganho(naocategorico.Strings[cont2], campo2,

valor2, concatenado, Query, t);
//showmessage('nao categorico =' + naocategorico.strings[cont2]

+ ' =' + valor);
ganhos.insert(cont2, valor);
cont2 := cont2 + 1;
end;

cont3 := 0;
maior := ganhos.Strings[0];

while cont3 < ganhos.count do
begin
if strtofloat(ganhos.Strings[cont3]) > strtofloat(maior) then

begin
maior := ganhos.Strings[cont3];
imaior := cont3;
end;

cont3 := cont3 + 1;
end;

d := naocategorico.Strings[imaior];

//slCamposAux.Add(d);
//form1.dRaizes.Add(d);
form1.valoresFinais.Add(d);

campo2 := d;
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cont4 := 0;

//apagando de campos onde d existir;
while cont4 < naocategorico.Count do

begin
if naocategorico.Strings[cont4] = d then

naocategorico.Delete(cont4);
cont4 := cont4 + 1;
end;

for contador := 0 to naocategorico.count-1 do
begin
//showmessage(naocategorico.strings[contador]);
end;

valoresNaoCategoricos := TStringList.create;
valoresNaoCategoricos := form1.buscaValoresNaoCategoricos(d);

{ ncampos := TStringList.Create;
//ncampos.Assign(naocategorico);

}

//imprime('Para d = ' + d + 'valores nao categoricos',
valoresnaocategoricos);

NoBase := form1.acrescentaNoMudaAtual(d);

cont5 := 0;
//particionando a base e chamando recursivamente id3;
while cont5 < valoresNaoCategoricos.Count do

begin
ncampos := TStringList.Create;
ncampos.Assign(naocategorico);

{for contador := 0 to nCampos.count-1 do
begin
showmessage(ncampos.strings[contador]);
end;}

form1.valoresFinais.Add(valoresNaoCategoricos.Strings[cont5]);
if concatenado = '' then

begin
concatenado :=

campo2+'="'+valoresNaoCategoricos.Strings[cont5]+'"';

end
else

concatenadoAux := concatenado;
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concatenado := concatenado + ' and
'+campo2+'="'+valoresNaoCategoricos.Strings[cont5]+'"';

//showmessage(concatenado);

form1.acrescentaNoMudaAtual(valoresNaoCategoricos.Strings[cont5]);

saida := id3(ncampos, categorico, campo2,
valoresNaoCategoricos.Strings[cont5], concatenado, 'agora vai',
Dm.Query);

form1.setNoAtual(NoBase);

concatenado := concatenadoAux;

//cont5 := cont5 + 1;
ncampos.Free;
// naoCategorico.Free;

inc(cont5);
end;
end;

end;

end;

procedure tform3.chamaId3(naocategorico : TStringList; categorico,
campo2, valor2, concatenado, status : String; Query: TIBQuery);
var
sValor : String;
begin
slCamposAux := TStringList.Create;
sValor := id3(naocategorico, categorico, campo2, valor2,
concatenado, status, Query);
end;

function tform3.alimenta(slCampos : TStringList) : TStringList;
var
cont : integer;
slAlimentado : TStringList;

begin
slAlimentado := TStringList.Create;
slAlimentado.Assign(slCampos);
//slCampos.Free;

for cont := 0 to slAlimentado.count do
begin

// showmessage('conferindo
'+slCamposAux.Strings[slCamposAux.Count-1]);

if slCamposAux.Strings[slCamposAux.Count-1] <>
slAlimentado.strings[cont] then

begin
{ slAlimentado.add(slCamposAux.Strings[slCamposAux.Count-1]);
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if slCampos.Count = 1 then
slCamposAux.Delete(0);

if slCampos.Count > 1 then
slCamposAux.Delete(slCamposAux.Count-1);}

break;
end;

end;

result := slAlimentado;
end;

procedure tform3.imprime(msg : String; lista: TStringlist);
var
c : integer;
str : string;
begin
str := '';
for c:=0 to lista.count-1 do
begin
str := str + lista.strings[c] + ',';

end;
showmessage(msg + ':' + str);
end;

end.

unit Unit5;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics,

Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, Buttons;

type
TfSobre = class(TForm)
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
Label4: TLabel;
Label5: TLabel;
SpeedButton1: TSpeedButton;
procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);

private
{ Private declarations }

public
{ Public declarations }

end;

var
fSobre: TfSobre;
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implementation

{$R *.dfm}

procedure TfSobre.SpeedButton1Click(Sender: TObject);
begin
close;
end;

end.
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