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1. RESUMO: 

Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma aplicação web para 

a disponibilização das tarefas da Mineração de Dados, como meio de evidenciar 

tendências e padrões em bancos de dados. 

Por intermédio do modelo de transmissão de dados JSON (Modelo de Notação 

de Objeto JavaScript), a aplicação web recebe e estrutura conjuntos de dados para 

seu processamento com os algoritmos distribuídos pela ferramenta WEKA, além de 

coletar os resultados obtidos e os retorná-los, recorrendo ao respectivo modelo de 

transmissão de dados (JSON). 

 

2. INTRODUÇÃO: 

No decorrer dos últimos anos, as áreas governamentais, corporativas e 

científicas presenciaram o intenso crescimento dos seus bancos de dados, de forma 

que tal expansão superou a capacidade de análise e interpretação disponível, dessa 

maneira, faz-se necessário a utilização de técnicas não triviais para análise eficiente 

e inteligente desses bancos de dados (HAN et al., 2012). Nesse contexto, surge a 

Mineração de Dados, que por meio da aprendizagem de máquina e estatística é capaz 

de identificar e extrair padrões relevantes em grandes bases de dados (FAYYAD, 

1996). 

A Mineração de Dados pode ser dividida em dois conjuntos de tarefas: as 

preditivas e as descritivas. As tarefas preditivas são utilizadas com o propósito de 

prever um certo valor com base em outras condições já previstas. Já as tarefas 

descritivas reúnem instâncias com base em características semelhantes, produzindo 

assim grupos ou regras de coocorrência (WITTEN et al., 2017).  

Dentre as plataformas utilizadas para Mineração de Dados, destaca-se a 

Waikato Environment for Knowledge Analysis (WEKA), uma plataforma desktop e 

open-source que reúne diversos algoritmos de aprendizado de máquina, que se 

sobressai pela sua facilidade de aquisição e disponibilidade (HALL, 2009).  

Sua arquitetura processa especificamente um modelo de arquivo próprio 

denominado de “Attribute-Relation File Format” (ARFF) que é composto por dois 

blocos, um header, em que os atributos dos registros do respectivo conjunto de dados 

são declarados; e um data, em que os valores de cada atributo para determinado 
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registro são inseridos de acordo com a ordem do header (WITTEN et al., 2017). Pode-

se visualizar sua estrutura na imagem abaixo:   

 

Imagem 1 - ARFF 

 

Fonte: WITTEN I.H., Data mining: Practical Machine Learning Tools and 

Techniques 4th Edition, p. 58. 

 

É válido lembrar que a plataforma em sua versão atual 3.9.1, possui métodos 

de estruturação de determinados formatos de entrada para o formato ARFF, como por 

exemplo, os arquivos csv. Entretanto, observa-se uma dependência nos métodos de 

estruturação para os modelos JSON e XML, pois os mesmos devem estar 

previamente modelados com a arquitetura ARFF, ou seja, o modelo deve possuir um 

bloco de header e outro de data ao invés da sua arquitetura normal. Tais modelos 

gerados a partir da estruturação com a arquitetura ARFF recebem o nome de 

JSONInstances e XMLInstances.  



CATEGORIA CONCLUÍDO  
 

Dessa maneira, torna-se difícil a integração e utilização da ferramenta WEKA 

com outros sistemas de informação pois, em sua maioria, os modelos XML ou JSON 

são usados como método principal de transmissão de dados (WANG, 2011).  

Diante disso, este trabalho tem como objetivo a elaboração de um Web Service 

que possui o código fonte da ferramenta WEKA encapsulado em uma camada de 

comunicação, de forma que, tal camada seja responsável por sustentar a transmissão 

de dados via JSON, ao mesmo tempo que o código fonte da plataforma fique 

encarregado pelo processamento dos dados recebidos, a fim de facilitar a integração 

com diversos sistemas de informação e viabilizar a utilização das tarefas da Mineração 

de Dados. 

 

3. OBJETIVOS: 

Objetivo Geral:  

• Desenvolver um Web Service com o intuito de disponibilizar as tarefas da 

Mineração de Dados.  

 

 Objetivos específicos: 

• Estruturar o código fonte da plataforma Weka para o ambiente web; 

• Construir métodos de comunicação via JSON para a ferramenta Weka. 

 

4. METODOLOGIA: 

A ferramenta desenvolvida neste estudo se resume em um Web Service 

RESTful (Transferência de Estado Representacional), que abriga o código-fonte da 

ferramenta WEKA e um conversor do modelo JSON. Nesse contexto, o conversor é 

responsável por estruturar o JSON recebido para a arquitetura do modelo ARFF, 

gerando assim um modelo denominado de JSONInstances. 

 Para atingir o objetivo, o conversor realiza um mapeamento do comportamento 

da base de dados recebida em JSON, com o intuído de construir a secção de header 

e data do modelo JSONInstances, ou seja, uma especificação da base, informando 

seus possíveis valores e suas principais características.  

A partir da especificação, o código-fonte da plataforma Weka pode ser aplicado, 

pois é com este detalhamento que a ferramenta consegue preparar a estrutura para a 

aplicação dos algoritmos de aprendizado de máquina.  
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Após o processamento dos dados com o código fonte da ferramenta, o 

conversor também é responsável por recolher os resultados obtidos e convertê-los 

para o modelo JSON, a fim de retorná-los como resposta. Em síntese, a 

funcionalidade da ferramenta pode ser visualizada na imagem abaixo: 

 

Imagem 3 – Fluxo de execução da ferramenta  

Fonte: Autores (2017). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A estrutura do WebService desenvolvido se resume em 4 métodos principais, 

um para cada tarefa da Mineração de Dados. Cada grupo de tarefa possui um conjunto 

de parâmetros obrigatórios, isto é, o conjunto das tarefas Preditivas (Classificação e 

Regressão) necessita de 3 parâmetros: uma lista de treino (training), uma lista dos 

registros que serão preditos (test) e o atributo que deve ser predito ou estimado 

(class). Já para as tarefas descritivas (Agrupamento e Associação) é necessário um 

parâmetro obrigatório: a lista de registros em que o algoritmo será aplicado (data). É 

válido lembrar que outros parâmetros mais específicos podem ser enviados, tais 

como: suporte e confiança para associação e número de grupos para o agrupamento, 

técnica de classificação, dentre outros. 

Desse modo, tendo em vista que as tarefas de Classificação, Regressão e 

Agrupamento são por padrão aplicadas sobre registros (objetos) e a tarefa de 

Associação é na maioria das vezes aplicada em Item sets (conjunto de atributos ou 

itens ordenados (WITTEN et. al.,2017)), o conversor estruturou-se com dois métodos 

para cada atividade exercida, um destinado para processar objetos e outro para 

vetores em JSON. Em resumo, o conversor possui 2 métodos para realizar a 

conversão de JSON para JSONInstances (entrada) e dois para a conversão do retorno 

dos resultados obtidos (saída).  

O conjunto de métodos de entrada se baseiam em duas etapas principais: 

mapeamento de atributos e armazenamento dos valores, entretanto, pode-se notar 

algumas diferenças em relação a como essas etapas são executadas.  
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O método orientado a objetos, percorre os objetos recebidos com o intuito de 

salvar seus valores, armazenar seus atributos e detectar seus respectivos tipos que 

podem ser: nominal, numérico, real ou data. Caso seu tipo seja nominal, deve-se 

também armazenar seus possíveis valores, por exemplo, o atributo sexo é nominal e 

pode assumir o valor de masculino ou feminino.  Abaixo pode-se visualizar seu 

pseudocódigo:  

 

Imagem 4 – Pseudocódigo – Método de Entrada com objetos 

Fonte: Autores (2017). 

 

De maneira semelhante, para a tarefa de associação a função orientada a 

vetores é executada, porém seu foco principal é catalogar os itens contidos na base 

para depois demarcar em cada item set se cada item catalogado está presente ou 

não. Com esse intuito, a função percorre os conjuntos duas vezes: a primeira para 

analisar a base e a segunda para verificar os itens contidos em cada item set, para 

assim demarcar os elementos catalogados presentes como ‘t’ e os ausentes como ‘?’. 

Abaixo pode-se visualizar o seu pseudocódigo:  
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Imagem 5 – Pseudocódigo – Método de Entrada com vetores 

 

Fonte: Autores (2017). 

 

As informações coletadas por ambas as funções, por fim, são transcritas em 

um objeto da classe JSONNode, classe distribuída pela própria ferramenta Weka que 

é responsável por armazenar e criar um modelo JSONInstances. A partir disso, o 

código-fonte da Weka consegue compreender e armazenar os dados recebidos para 

processá-los futuramente. 

Para cada tarefa da Mineração de Dados existe um algoritmo padrão, para a 

tarefa de Classificação e Regressão, os dois algoritmos selecionados aplicam a 

técnica de árvores de decisão, denominados respectivamente de J48 e M5P. De 

maneira semelhante, para a tarefa de Associação e Agrupamento os algoritmos 

definidos são o Apriori e Simple K-Means. 

Sabe-se que os algoritmos escolhidos após sua execução retornam por padrão 

objetos da classe Instances (classe da plataforma WEKA para representar objetos), 

com exceção do algoritmo Apriori que resulta em  objetos da classe ItemSet (classe 

disponibilizada pela plataforma para representar item sets), a segunda atividade 

principal do conversor se resume na elaboração de uma resposta em JSON a partir 

dos objetos retornados pelos algoritmos, ou seja, o método destinado para vetores 

receberá os objetos da classe ItemSet, ao passo que o método responsável por 
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objetos receberá as instâncias da classe Instances. Desse modo, a função orientada 

a objetos percorre cada registro do objeto da classe Instances, a fim de coletar o nome 

e valor de cada atributo para construir separadamente cada objeto para retorno, 

criando assim, uma lista de objetos em JSON. Abaixo, pode-se visualizar seu 

pseudocódigo: 

 

Imagem 6 – Pseudocódigo – Método de Saída com objetos 

 

Fonte: Autores (2017). 

 

De maneira semelhante, a função para vetores é executada, explorando cada 

conjunto de itens (regra) do objeto da classe ItemSet, recolhendo o seu antecedente 

e a sua conclusão, com o intuito de formar uma regra de “se, então”, isto é, se o 

antecedente acontecer então provavelmente a conclusão acontecerá. Pode-se 

observar seu pseudocódigo na imagem abaixo: 

 

Imagem 8 – Pseudocódigo – Método de Saída com vetores 

  

Fonte: Autores (2017). 

 

 Por fim, o conversor construído torna-se uma camada de comunicação entre 

os dados e o código fonte da plataforma, uma vez que, ao utilizar seus métodos 

possibilita o processamento com os algoritmos disponíveis e sustenta a comunicação 

via JSON da aplicação.  
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6. RESULTADOS OBTIDOS 

Durante os testes realizados com a aplicação três bases de dados 

disponibilizadas pela ferramenta WEKA foram convertidas para JSON para serem 

utilizadas: íris.arff, stock.arff e supermaket.arff.  

O conjunto de dados íris consiste em 50 registros de cada uma das três 

espécies da flor Íris (Íris setosa, Íris virginica e Íris versicolor), sendo que para 

diferenciar essas espécies quatro características são utilizadas: o comprimento e a 

largura das sépalas e pétalas, em centímetros. Com o intuito de testar a tarefa de 

classificação 70% da base (105 registros) foi enviada como treino e 30% (45 registros) 

como teste para medir o desempenho da tarefa. A aplicação obteve uma porcentagem 

de acerto de 95% apenas errando 2 registros entre a classe Virginica e Versicolor. 

Como pode-se observar na matriz de confusão abaixo: 

 

Tabela 1 – Resultado Classificação 

Setosa Versicolor Virginica  Classificado/Classe 

14 0 0 Setosa 

0 16 0 Versicolor 

0 2 13 Virginica 

Fonte: Autores (2017). 

 

De maneira semelhante, para testar a tarefa de agrupamento, os 150 registros 

da base íris foram enviados para a aplicação sem seu atributo espécie, com o intuito 

de verificar se a partir do processamento realizado a aplicação identificasse os 3 

grupos existentes. O resultado retornado pelo WebService identificou 3 grupos, o 

primeiro com 50 (Setosa), o segundo com 61 (Virginica) e o terceiro com 39 

(Versicolor), como pode-se observar imagem abaixo: 
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Gráfico 1 – Resultado Agrupamento 

 

Fonte: Autores (2017). 

 

De maneira semelhante, a base stock é composta pelo preço diário das ações 

de 10 empresas aeroespaciais durante o ano de 1988 e 1991. Buscando experimentar 

a tarefa de regressão, 70% (73 registros) da base foram enviados como modelo e 30% 

(315 registros) foram selecionados para teste. O resultado obtido pela aplicação 

demostrou uma margem de erro de 12% dos valores das ações das empresas da 

amostragem de teste. 

A base supermarket (supermercado) simula diversas listas de compras em um 

mercado, dessa forma, para testar para tarefa de Associação, a base completa (4627 

registros) foi enviada para processamento, e resultou em regras como: aquele que 

comprar petiscos para festa provavelmente comprará comida congelada e itens para 

cozinhá-la, como pode-se observar na imagem abaixo: 

 

Imagem 8 – Regra – Associação 

 

Fonte: Autores (2017). 

 

SHETTY et al. (2010), desenvolveram uma aplicação semelhante, um 

WebService que também utiliza o código fonte da ferramenta WEKA, a fim de 

50

39

61

Agrupamento

Setosa Versicolor Virginica
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disponibilizar as tarefas de Mineração de dados na Web, entretanto, a comunicação 

da ferramenta era realizada a partir do upload de arquivos ARFF. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante disso, pode-se concluir que a ferramenta desenvolvida apresentou 

resultados satisfatórios, pois por meio do conversor construído, os dados recebidos 

em JSON podem ser carregados e processados pelos algoritmos da ferramenta sem 

dificuldade e, ainda, com resultados adequados. Como trabalhos futuros, pretende-se 

implementar um conversor para o modelo de transmissão de dados XML.  
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