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Exercício 4

1. Apresente uma definição para “Knowledge Discovery in Databases”. Quais as principais etapas e suas atividades
associadas? Cite 10 aplicações práticas da mineração de dados.

2. Descreva os objetivos e métodos de análise descritiva para bases de dados.
3. Diferencie aprendizado supervisionado de aprendizado não supervisionado.
4. Em tarefas de mineração de dados, quais problemas podem ser acarretados pela existência de amostras

duplicadas? Quais problemas acarretados por dados ausentes?
5. Considerando a atividade de pré-processamento de dados, defina: Limpeza de Dados, Integração de dados,

Redução de dados e Transformação de dados. Cite seus objetivos e exemplos.
6. Sobre os protocolos de avaliação de classificadores, descreva os métodos: a) holdout; b) k-fold cross-validation; c)

bootstraping.
7. Em um processo de validação cruzada, pode-se utilizar três tipos de conjuntos de dados: treinamento, validação

e teste. Quais os objetivos em se utilizar um conjunto específico para validação ao invés de particionar apenas
em treino e teste?

8. Descreva em linhas gerais as características dos métodos de agrupamento: a) particional; b) hierárquico; c)
baseados em densidade; d) baseados em grid.

9. Apresente um pseudo-código para o algortimo de agrupamento k-means.
10. Considerando o computo de medidas de similaridade entre amostras em uma base de dados, qual importância da

normalização dos valores dos atributos? Apresente um exemplo ilustrativo.
11. Sobre os algortimos de agrupamento hirárquivo aglomerativo, diferencie: single-link, complete-link e average-link.
12. Considerando os métodos de avaliação de agrupamentos, diferencie avaliação intrísica de avaliação extrísica.

Cite três medidas para cada tipo.
13. Sobre métodos de ensemble, descreva em linhas gerais: a) Bagging; b) Boosting; c) Random Forests; d)

Stacking.

14. Dada a matriz de distâncias abaixo, execute o algoritmo de agrupamento aglomerativo hierárquivo com critérios
single-link e complete-link. Apresente os dendogramas.

1 2 3 4 5
1 0 11 3 12 22
2 11 0 8 1 11
3 3 8 0 9 19
4 12 1 9 0 10
5 22 11 19 10 0

15. Considere o conjunto de livros listados na tabela e suas respectivas tags associadas. Considerando que o padrão
de tags {histórico, humor, romance} é frequente, extraia todas as regras de associação possíveis e indique para
cada uma seu suporte e confiança.

Livro Tags

1 romance, histórico, humor
2 histórico, drama
3 histórico, política
4 romance, histórico, drama
5 romance, política
6 histórico, política
7 romance, aulas
8 romance, histórico, política, humor
9 romance, histórico, política


