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RESUMO 
 
 

O processo de descoberta de conhecimento em banco de dados tem se tornado 

necessário devido à grande quantidade de dados atualmente armazenados nas 

bases de dados das empresas. Esses dados devidamente explorados podem 

auxiliar os gestores na tomada de decisões nas organizações. Este processo é 

composto de várias etapas, dentre elas destaca-se a mineração de dados, etapa 

onde são aplicadas técnicas para obtenção de conhecimento que não podem ser 

obtidas através de métodos tradicionais de análise. Além das técnicas, na etapa de 

mineração de dados também é escolhida a tarefa de mineração que será utilizada. A 

mineração de dados geralmente produz grande quantidade de regras que muitas 

vezes não são importantes, relevantes ou interessantes para o usuário final. Isto 

torna necessária a análise do conhecimento descoberto no pós-processamento dos 

dados. Na etapa de pós-processamento são utilizadas medidas tanto de 

desempenho como também de grau de interesse com a finalidade de apontar as 

regras mais interessante, úteis e relevantes. Neste trabalho, utilizando-se de uma 

ferramenta chamada WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis), foram 

aplicadas as técnicas de mineração de Árvore de Decisão e de Regras de 

Classificação através dos algoritmos de classificação J48.J48 e J48.PART 

respectivamente. No pós-processamento de dados foi implementado um pacote com 

funções e procedimentos para cálculo das medidas tanto de desempenho como 

também de grau de interesse de regras. Nesta etapa também foram desenvolvidas 

consultas (querys) para selecionar as regras mais importantes de acordo com as 

medidas de desempenho e de grau de interesse. 

 
 
 
Palavras-chave: descoberta de conhecimento em banco de dados, mineração de 

dados, pós-processamento, classificação, medidas de avaliação de regras. 
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ABSTRACT 
 
 

The process of knowledge discovery in databases has become necessary because 

of the large amount of data currently stored in databases of companies. They 

operated properly can help the managers in decision-making in organizations. This 

process is composed of several steps, among them there is a data mining, stage 

where they are applied techniques for obtaining knowledge that can not be obtained 

through traditional methods of analysis. In addition to the technical, in step of data 

mining is also chosen the task of data mining that will be used.  

The data mining usually produces large amount of rules that often are not important, 

relevant or interesting to the end user. This makes it necessary to review the 

knowledge discovered in post-processing of data. In the stage of post-processing is 

used both measures of performance but also of degree of interest in order to sharpen 

the rules more interesting, useful and relevant.  

In this work, using a tool called WEKA (Waikato Environment for Knowledge 

Analysis), were applied techniques of mining, decision trees and rules of 

classification by the classification algorithms J48.J48 and J48.PART respectively. In 

the post-processing data was implemented a package with functions and procedures 

for calculation of both measures of performance but also of the degree of interest 

rules. At this stage consultations have also been developed (querys) to select the 

most important rules in accordance with measures of performance and degree of 

interest. 

 

 
 

Index Terms:, knowledge discovery in databases, data mining, post-processing, 

classification, rule evaluation measures. 
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1 INTRODUÇÃO 

O avanço tecnológico e a queda no custo do armazenamento de dados têm 

permitido às empresas armazenarem grandes quantidades de dados. Estes dados 

podem esconder conhecimentos valiosos e úteis para tomada de decisões 

gerenciais nessas empresas.  

Antes de chegar à definição do processo de extração de conhecimento em 

banco de dados, é necessário conceituar “conhecimento”. Alguns autores (Romão, 

2002; Rezende, 2003) fazem uma distinção ascendente entre dado, informação e 

conhecimento. 

 

• Dados: são fatos, números, textos, imagens ou sons que podem ou não 

ser úteis para uma atividade particular. São abstrações formais 

quantificadas, que podem ser armazenadas e processadas por 

computador. 

• Informações: são dados contextualizados com forma e conteúdo 

apropriados para um uso particular. São abstrações informais (não podem 

ser formalizadas segundo uma teoria matemática ou lógica) que 

representam, por meio de palavras, sons ou imagens, algum significado 

para alguém. 

• Conhecimento: combinações de instintos, idéias, informações, regras e 

procedimentos que guiam ações e decisões. É a inteligência obtida pela 

experiência. Como exemplo, pode-se citar a experiência que um 

funcionário possui por ter trabalhado em determinadas atividades numa 

organização por muito tempo. 

 

A seguir é apresentada a figura 1.1 (Romão, 2002) que representa a obtenção de 

conhecimento para tomada de decisões. 
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Figura 1.1 - Obtenção de conhecimento para tomada de decisões (Romão, 2002). 

 
 

Na base do triângulo estão os dados que são pouco úteis para a tomada de 

decisões gerenciais. A partir dos dados é possível obter muitas informações úteis 

através dos programas aplicativos desenvolvidos para fins específicos e também 

através das ferramentas dos Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados 

(SGBDs). O conhecimento pode ser extraído a partir dos dados ou das informações, 

sendo mais resumidas e muito úteis para tomada de decisões gerenciais. 

Para obtenção de conhecimento em banco de dados são utilizadas técnicas 

para extração do conhecimento através da descoberta de padrões, agrupamentos e 

regras a partir dessas grandes massas de dados.  Essa extração de conhecimento 

em grandes bases de dados é conhecida como Descoberta de Conhecimento em 

Banco de Dados (KDD - Knowledge Discovery in Databases). O processo de KDD é 

composto de várias etapas (Fayyad, 1997; Han & Kamber, 2000), onde a etapa de 

mineração de dados (Data Mining) pode ser considerada a mais importante e exige 

uma investigação com maior profundidade. Na etapa de mineração de dados são 

definidas tanto a técnica como a tarefa de mineração que serão utilizadas. Dentre as 

principais técnicas utilizadas em mineração de dados, podem ser citadas: técnicas 
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estatísticas, técnicas de aprendizado de máquina, redes neurais e algoritmos 

genéticos. No caso das tarefas, estão entre as mais importantes: regras de 

associação, classificação, regressão e agrupamentos (clusters). 

As técnicas de mineração podem gerar uma quantidade muito grande de 

regras, muitas das quais podem não ser importantes para tomada de decisões. A 

análise de desempenho e do grau de interesse destas regras geradas tem a 

finalidade de apontar quais regras são mais relevantes, facilitando assim a análise 

do conhecimento descoberto por parte do usuário. 

 

1.1  MOTIVAÇÃO 

Neste trabalho são abordadas algumas técnicas relacionadas ao processo de 

KDD, com ênfase tanto na etapa de mineração de dados como também no pós-

processamento do conhecimento descoberto. Serão abordadas algumas das 

principais tarefas de mineração de dados, principalmente a tarefa de regras de 

classificação. As regras de classificação tem sido alvo de muitos estudos 

recentemente (Romão, 2002; Carvalho, 2005), e muitas técnicas de mineração de 

dados têm sido propostas (Quinlan, 1993; Romão, 1994; Freitas, 2002). Portanto, a 

primeira motivação deste trabalho relaciona-se com o levantamento bibliográfico de 

pesquisas nesta área, reunindo informações dispersas em artigos, teses, 

dissertações e livros.  

O levantamento bibliográfico inicial motivou a realização de alguns 

experimentos utilizando os algoritmos J48.J48 que é uma versão modificada do 

algoritmo C4.5 (Quinlan, 1993) e J48.PART (algoritmo disponível na ferramenta 

WEKA) que são respectivamente classificadores que utilizam árvores de decisão e 

regras de classificação. Com os experimentos realizados, uma grande quantidade 

de regras foram descobertas, dificultando a análise do conhecimento descoberto. 

Isto ocorre, pois a grande maioria dos algoritmos de mineração de dados produz 

informações estatísticas que permitem ao usuário identificar se as regras 

descobertas são corretas e confiáveis. Com isso, tornou-se necessário um estudo 

aprofundado das medidas de avaliação das regras descobertas, a fim de restringir a 

quantidade de regras extraídas dos dados. 
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1.2  OBJETIVOS 

O objetivo principal deste trabalho é a análise no pós-processamento das 

regras descobertas através de medidas de avaliação tanto de desempenho como 

também de grau de interesse, com a finalidade de selecionar as regras mais 

importantes, úteis e relevantes. Portanto, foi desenvolvido um método contemplando 

todas as etapas do processo de KDD com intuito de avaliar e selecionar as regras 

importantes utilizando medidas de desempenho e de grau de interesse. 

Para testar o método proposto foi desenvolvido um estudo de caso em uma 

base de dados real contemplando todas as etapas do processo de KDD. A 

abrangência desta dissertação contempla desde o estudo da área de aplicação, pré-

processamento de dados (etapas de limpeza, integração, seleção e transformação 

dos dados), mineração de dados (escolha das técnicas e tarefas de mineração que 

serão utilizadas para extração de conhecimento novo e útil) e pós-processamento 

(avaliação e seleção dos padrões e regras mais importantes). 

Para alcançar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos:  

• Implementação de um pacote com funções, procedimento e consultas 

(querys) para cálculo e seleção das regras mais importantes de acordo 

com medidas de desempenho e de grau de interesse; 

• Desenvolvimento de um método para avaliação e seleção das regras 

importantes que contemple todas as etapas do processo de KDD. 

• Desenvolvimento de um estudo de caso utilizando o método proposto;  
 

1.3  ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Além dessa introdução, o trabalho está organizado em mais seis capítulos a 

seguir: 

• O Capítulo 2 apresenta os assuntos relacionados ao processo de descoberta 

de conhecimento em banco de dados. Entre esses assuntos temos: pré-

processamento, mineração de dados e pós-processamento.  

• No capítulo 3 é apresentada a tarefa de classificação com as técnicas de 

árvore de decisão e regras de classificação que são as técnicas utilizadas 

neste trabalho. Neste capítulo também serão apresentadas as medidas de 

avaliação do classificador. 
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• No capítulo 4 são abordadas as medidas de avaliação tanto de desempenho 

como também de grau de interesse das regras descobertas. 

• O capítulo 5 apresenta o método proposto e as ferramentas utilizadas para 

implementação do método. 

• O capítulo 6 apresenta um estudo de caso com uma base de dados extraída 

de um Censo (U.S. Census Bureau) de 1994. Neste capítulo também são 

apresentados os resultados dos experimentos realizados no estudo de caso. 

• No capítulo 7 são apresentadas as conclusões do trabalho e sugestões para 

trabalhos futuros. 
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2 DESCOBERTA DE CONHECIMENTO EM BANCO DE DADOS 

Os recentes avanços tecnológicos e a queda no custo de armazenamento 

têm permitido às empresas coletar e armazenar grandes quantidades de dados 

referentes às suas atividades. Portanto, essas bases de dados guardam verdadeiros 

tesouros que podem ser transformados em conhecimento e devido ao seu volume, 

ultrapassam a capacidade humana para sua captação e interpretação. Esses 

conhecimentos existentes nos bancos de dados das empresas são muito 

importantes para apoio à tomada de decisão gerencial, podendo ajudar a melhorar 

procedimentos, detectar tendências, fraudes e prevenir um evento futuro. 

Para a extração de conhecimento nos bancos de dados de forma eficiente é 

utilizado o processo conhecido como Descoberta de Conhecimento em Banco de 

Dados (KDD - Knowledge Discovery in Databases), onde a etapa de Data Mining 

pode ser considerada a mais importante. Freqüentemente, o processo de KDD vem 

sendo usado como sinônimo do termo Data Mining, mas Data Mining é uma etapa 

do processo de KDD. Segundo Fayyad (1997) o processo de KDD refere-se à 

descoberta de conhecimento útil em banco de dados, e Data Mining refere-se a uma 

particular etapa do processo de KDD.  Segundo Han & Kamber (2000) o processo 

de KDD segue uma seqüência iterativa de 7 etapas conforme figura 2.1. 

 
Figura 2.1 - Etapas do Processo de KDD (Adaptada de Han & Kamber, 2000). 

 
A seguir uma breve descrição das etapas do processo de KDD da figura 2.1: 

1) Limpeza dos dados: etapa onde são tratados valores nulos, eliminados ruídos e 
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dados inconsistentes. 

2) Integração dos dados: etapa onde são integrados dados de diferentes fontes de 

dados. Durante essa etapa são considerados: integração do esquema; detecção de 

redundância de atributos e tuplas; e existência de conflitos de dados. 

3) Seleção dos dados: etapa onde são selecionados os atributos de interesse do 

usuário. 

4) Transformação dos dados: etapa onde os dados são transformados num formato 

apropriado para aplicação de algoritmos de mineração. 

5) Mineração de Dados (Data Mining): etapa onde são extraídos os padrões e regras 

dos dados de acordo com a tarefa de mineração, como associação, classificação, 

regressão, detecção de agrupamentos (clustering) e outros, através da aplicação de 

algoritmos de mineração.  

6) Avaliação ou pós-processamento: etapa onde são avaliados e selecionados 

padrões e regras mais importantes. 

7) Apresentação do conhecimento: etapa onde são utilizadas técnicas de 

representação de conhecimento para apresentar ao usuário o conhecimento 

encontrado. 

O processo de KDD pode ser representado em 3 grandes etapas: 

1) Pré-processamento: corresponde às etapas 1, 2, 3, e 4 descritas acima; 

2) Mineração de Dados (Data Mining): corresponde a etapa 5 descrita acima; 

3) Pós-processamento: corresponde às etapas 6 e 7 descritas acima. 

A seguir serão discutidas estas 3 grandes etapas do processo de KDD.  
 

2.1  PRÉ-PROCESSAMENTO 

Um dos problemas do processo de KDD está relacionado com a qualidade 

dos dados que serão utilizados no processo. Logo, dados com má qualidade implica 

em descoberta de conhecimento também de má qualidade. Antes da busca por 

padrões que é realizada na etapa de mineração de dados é importante a realização 

do pré-processamento destes dados. 

Primeiramente, o pré-processamento é realizado na integração e limpeza dos 

dados. Como os dados podem ser encontrados em diferentes fontes, como 

arquivos-texto, planilhas, Banco de Dados ou Data Warehouse, é necessário à 

unificação dos dados, formando uma única fonte de dados. Geralmente, os 
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algoritmos não processam dados com ausência de valores, sendo necessária à 

limpeza dos dados. Neste caso, segundo Han & Kamber (2000) existem as 

seguintes alternativas: 

 

• Ignorar registros com ausência de valores; 

• Prever o valor ausente com base nos valores de outros atributos; 

• Lidar com os valores ausentes dentro do próprio algoritmo; 

• Substituir os valores ausentes pelo valor mais freqüente do atributo no caso 

de atributos categóricos e pela média no caso de valores contínuos. 

 

Após a integração e a limpeza dos dados, os próximos passos do pré-

processamento são: seleção dos dados, etapa onde são selecionados os atributos 

de interesse dos usuários e a transformação dos dados. Segundo Fayard (1997) o 

objetivo da transformação dos dados é localizar características úteis para 

representar os dados dependendo da tarefa que será utilizada, visando à redução do 

número de variáveis a serem considerados para o conjunto de dados. Seguem 

abaixo algumas transformações comuns que podem ser aplicadas no pré-

processamento conforme Han & Kamber (2000).  

 

• Resumo: quando dados são agrupados para formar resumos diários, 

mensais ou anuais; 

• Conversão de dados nominais, ou em forma de códigos, para números 

inteiros; 

• Discretização: transformar atributos contínuos em categóricos, quando o 

algoritmo de mineração de dados não trabalha com atributos contínuos ou 

para melhorar a compreensão do conhecimento a ser descoberto. 

 

O pré-processamento dos dados é realizado antes da etapa de mineração de 

dados, conforme foi dito anteriormente, mas como o processo de KDD é um 

processo iterativo, algumas atividades de pré-processamento podem ser realizadas 

novamente após a etapa de mineração de dados. É importante lembrar que a etapa 

de pré-processamento é dependente do problema a ser tratado, da tarefa e técnica 
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de mineração que será utilizada e também do conhecimento que se deseja obter dos 

dados. 

 

2.2  MINERAÇÃO DE DADOS 

O termo mineração de dados (Data Mining) se refere ao processo de extração 

de conhecimento de grandes coleções de dados, que podem ser banco de dados 

relacionais, transacionais, data warehouses, sistemas de banco de dados 

avançados, flat files e até World Wide Web (Han & Kamber, 2000). Segundo Fayyad 

(1997), as tarefas realizadas através de técnicas oriundas das áreas de estatística, 

reconhecimento de padrões, Rede Neural Artificial (RNA), aprendizagem de 

máquina e banco de dados podem ser enquadradas na etapa de mineração de 

dados. 

Na etapa de mineração de dados são escolhidas tanto as técnicas como 

também as tarefas de mineração. Portanto, é importante conhecer a diferença entre 

o que é uma técnica e uma tarefa de mineração. As técnicas de mineração são os 

métodos que garantem que os padrões ou regras sejam encontrados nos dados, tais 

como, estatística, técnicas de aprendizado de máquina, algoritmos genéticos e redes 

neurais. A tarefa é o tipo de especificação que se deseja encontrar nos dados, 

podendo ser agrupadas em atividades preditivas e descritivas conforme figura 2.2. 

 

 
 

A seguir será feita uma descrição de algumas tarefas de data mining muito 

utilizadas como: agrupamentos (clustering), associação e regressão. No capítulo 3 

do documento é abordada a tarefa de classificação. 

 

 

Data Mining 

Atividades 
Preditivas 

Atividades 
Descritivas 

Classificação Regressão Associação Clusterização 

Figura 2.2 – Tarefas de mineração de dados. 
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2.2.1  AGRUPAMENTOS (CLUSTERING) 

O termo aprendizagem de máquina é tratado a partir de dois tipos de 

aprendizagem: supervisionada e não-supervisionada. A aprendizagem 

supervisionada se refere ao fato da aprendizagem ocorrer em um cenário onde já se 

conhece a classe. No caso da aprendizagem não-supervisionada, as classes têm 

que ser descobertas a partir dos dados. A tarefa de agrupamento é dita como uma 

aprendizagem de máquina não-supervisionada, pois as classes são determinadas a 

partir dos dados. Nesta tarefa, as classes de objetos agrupados têm que ter ao 

mesmo tempo, alta similaridade com os objetos da mesma classe e baixa 

similaridade com os objetos de outras classes (Han & Kamber, 2000). 

A tarefa de agrupamento pode ser usada, por exemplo, para agrupar clientes 

com características de consumos parecidos. A figura 2.3 (Fayard, 1997) representa 

3 clusters encontrados em função das variáveis renda e consumo. 

 

 
Figura 2.3 - Representação de 3 clusters encontrados em função das variáveis 

renda e consumo (Adaptada de Fayard, 1997). 
 

2.2.2  REGRAS DE ASSOCIAÇÃO 

As regras de associação fazem parte das tarefas de mineração de dados e 

são utilizadas para descobrir associações e correlações existentes entre os dados 

de grandes bancos de dados. Inicialmente, o estudo da tarefa de regra de 

associação foi proposto para a análise de cesta de produtos (market basket 

analysis) onde são analisadas as transações de compra dos clientes com o objetivo 

de descobrir importantes associações entre os itens comercializados, tal que a 
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presença de um item em uma transação implique na presença de outros itens na 

mesma transação. 

Agrawal (1993) propôs um modelo matemático para encontrar todas as regras 

de associação relevantes entre os itens do tipo X (antecedente) � Y (conseqüente), 

onde essas regras devem atender a um suporte e confiança mínimos que são 

especificadas pelo tomador de decisão. O suporte corresponde à porcentagem de 

transações onde aparecem os itens do antecedente e do conseqüente em todas as 

transações do banco de dados, medindo assim a força da associação e não 

relaciona possíveis dependências entre os itens. A confiança é medida pela 

porcentagem das transações que possuem os itens do conseqüente dentre todas as 

transações que suportam os itens do antecedente, medindo assim a força da 

implicação lógica da regra. 

 

2.2.2.1  DESCRIÇÃO FORMAL DO PROBLEMA 

As regras de associação foram definidas formalmente por Agrawal (1993): 

Seja I = I1,I2,...,Im um conjunto de atributos binários, chamados de itens. Seja T um 

banco de dados de transações. Cada transação t é representada como um vetor 

binário, com t[k] = 1, se t contém o item Ik, e t[k] = 0 caso não contenha. Há uma 

tupla no banco de dados para cada transação. Seja X um conjunto de itens em I. A 

transação t satisfaz X se para todos os itens Ik em X, t[k] = 1. Utilizando a técnica de 

regras de associação, são encontradas implicações da forma: X � Ij, onde X é um 

item de I, e Ij também é um item de I que não está presente em X. A regra X � Ij é 

satisfatória se possuir fator de confiança 0 <= c <= 1 se no mínimo c% de transações 

em T que contém X também contêm Ij. Será usada a notação X � Ij tem o fator de 

confiança c. Além da confiança da regra de associação, outra importante restrição é 

o suporte que é definido como a porcentagem de transações em T que contém os 

elementos do seu antecedente e os elementos do seu conseqüente. Portanto, a 

confiança e o suporte podem ser definidos como: 

• Suporte (X � Ij) = P(X U Ij); 

• Confiança (X � Ij) = P(Ij / X). 

Nesta formulação, Agrawal (1993) decompõe o problema de regras de 

associação pode em dois subproblemas: 
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1. Gerar todas as combinações de itens que possuem suporte maior que 

um limite mínimo chamado suporte mínimo. Essas combinações são 

chamadas de grandes conjuntos de itens e as outras de pequenos conjuntos 

de itens. 

2. Para todas as grandes combinações de itens, gerar as regras de 

associação e calcular os valores de confiança de cada um. Caso o valor da 

confiança for maior que o limite determinado conhecido como confiança 

mínima, então a regra satisfaz o fator de confiança, caso contrário a regra não 

é satisfatória. 

 

2.2.2.2  ALGORITMO APRIORI 

O algoritmo Apriori, demonstrado em Agrawal (1994) é um dos algoritmos de 

mineração de regras de associação mais conhecidos, quando se trata do problema 

de mineração de itens freqüentes, denominados itemsets freqüentes. 

Conforme Agrawal (1994) descreve, o algoritmo principal (Apriori) utiliza duas 

funções: a função Apriori_gen que é utilizada para geração dos itemsets candidatos 

e eliminar aqueles que não são freqüentes, e a função Genrules utilizada para extrair 

as regras de associação.  

O primeiro passo do algoritmo realiza a contagem de ocorrências dos itens 

para determinar os itemsets de tamanho unitário (1-itemsets). Os passos 

posteriores, chamados de k, consistem em duas fases. Primeiro, Os itemsets Lk-1 

encontrados no passo anterior (k-1) são utilizados para gerar os itemsets candidatos 

Ck. Em seguida é realizada uma nova busca no banco de dados para calcular o 

suporte de cada itemset candidato Ck.  

Para geração dos itemsets candidatos o algoritmo Apriori utiliza a função 

Apriori_gen que toma como argumento Lk-1, retornando um conjunto de todos os k-

itemsets freqüentes. Em um primeiro estágio a função Apriori_gen une Lk-1 com Lk-1: 

INSERT INTO Ck 

SELECT p.item1, p.item2, ..., p.itemk-1, q.itemk-1 

FROM Lk-1 p, Lk-1 q 

WHERE p.item1 = q.item1, ..., p.itemk-2 = q.itemk-2, 
p.itemk-1 < q.itemk-1 

No estágio seguinte a função Apriori_gen elimina os itemsets ck � Ck desde que um 

dado (k-1)-subset de ck não pertença a Lk-1. 
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No último passo o algoritmo faz uso da função Genrules para encontrar as 

regras de associação. A geração das regras significa encontrar todos os subsets não 

vazios dos itemsets freqüentes l. Então, para todo subset a, podemos encontrar uma 

regra válida do tipo a � (l - a), somente se a razão suporte(l)/suporte(a) é ao menos 

igual à confiança mínima estabelecida pelo usuário. 

 

2.2.2.3  EXEMPLO DA EXTRAÇÃO DE REGRAS DE ASSOCIAÇÃO 

UTILIZANDO O ALGORITMO APRIORI 

O exemplo a seguir faz uma demonstração do funcionamento do algoritmo 

Apriori na extração de regras de associação de uma base de dados de um 

supermercado. 

Suponha um banco de dados de um supermercado com os seguintes itens 

conforme tabela 2.1: 

Tabela 2.1 - Representação numérica de cada artigo do supermercado. 

Artigo (item)  Número que o representa 

Pão 1 

Leite 2 

Açúcar 3 

Papel Higiênico 4 

Manteiga 5 

Fralda 6 

Cerveja 7 

Refrigerante 8 

Iogurte 9 

Suco 10 
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A tabela 2.2 apresenta as transações de compras de alguns clientes: 
 

Tabela 2.2 – Transações de compras de clientes. 

TID Itens comprados 

101 {1,3,5} 

102 {2,1,3,7,5} 

103 {4,9,2,1} 

104 {5,2,1,3,9} 

105 {1,8,6,4,3,5} 

106 {9,2,8} 

 
Seja Ck o conjunto de k-itemsets candidatos, onde k = 9, pois o item 10 suco 

não está em nenhuma transação. Cada membro ck da tabela 3 tem dois campos: 

itemset e contador de suporte. Seja Lk o conjunto dos k-itemsets freqüentes que 

também tem os mesmos dois campos: itemset e contador de suporte. 

O primeiro passo do algoritmo faz a contagem da freqüência dos itemsets 

unitários 1-itemsets, obtendo o conjunto de candidatos 1-itemsets C1 como mostra a 

tabela 2.3. 

Tabela 2.3 – Conjunto de candidatos C1. 

Itemset Contador de suporte 

{1} 5 (83,33 %) 

{2} 4 (66,66 %) 

{3} 4 (66,66 %) 

{4} 2 (33,33 %) 

{5} 4 (66,33 %) 

{6} 1 (16,66 %) 

{7} 1 (16,66 %) 

{8} 2 (33,33 %) 

{9} 3 (50,00 %) 

 
 
Assumindo que o suporte mínimo (minsup) definido pelo usuário é igual ou superior 

a 50%, então L1 no exemplo seria composto pelos itemsets {1}, {2}, {3}, {5}, e {9}.  
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Para encontrar o conjunto dos 2-itemsets freqüentes, o algoritmo usa a 

concatenação L1 * L1 para gerar o conjunto candidato C2 como mostra a tabela 2.4. 

 

Tabela 2.4 – Conjunto de candidatos C2. 

Itemset Contador de suporte 

{1 2} 3 (50,00 %) 

{1 3} 4 (66,66 %) 

{1 5} 4 (66,66 %) 

{1 9} 2 (33,33 %) 

{2 3} 2 (33,33 %) 

{2 5} 2 (33,33 %) 

{2 9} 3 (50,00 %) 

{3 5} 4 (66,66 %) 

{3 9} 1 (16,66 %) 

{5 9} 1 (16,66 %) 

 
 

Mais uma vez a ocorrência de cada itemset candidato C2 é computada para calcular 

o suporte e excluir os itemsets que tem suporte inferior ao mínimo estabelecido. No 

exemplo L2 é composto por {1 2}, {1 3}, {1 5}, {2 9} e {3 5}. A geração de C3 é obtida 

a partir de L2, de maneira que os itemsets candidatos devem manter uma ordem 

lexicográfica para que quando a concatenação de L2 * L2 for realizada, o primeiro 

item de um itemset seja idêntico ao primeiro item do outro itemset. No caso do último 

item do itemset deve ser menor, lexicograficamente, que o último item do outro 

itemset, conforme representado abaixo: 

- itemset_p = {p1, p2, ..., pn} e itemset_q = {q1, q2, ..., qn}; 

- a concatenação do itemset_p com itemset_q deve obedecer p1 = q1, p2 = q2, ..., 

pn < qn.  
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A tabela 2.5 apresenta os itemsets candidatos C3 obedecendo à regra acima: 

Tabela 2.5 – Conjunto de candidatos C3. 

Itemset Contador de suporte 

{1 2 3} 2 (33,33 %) 

{1 2 5} 2 (33,33 %) 

{1 2 9} 2 (33,33 %) 

{1 3 5} 4 (66,66 %) 

{1 3 9} 1 (16,66 %) 

{1 5 9} 1 (16,66 %) 

{2 3 5} 2 (33,33 %) 

{2 3 9} 1 (16,66 %) 

{2 5 9} 1 (16,66 %) 

{3 5 9} 1 (16,66 %) 

 
Outra vez, a ocorrência de cada itemset candidato C3 é computada para 

calcular o suporte e excluir os itemsets que tem suporte inferior ao mínimo 

estabelecido. No nosso exemplo, L3 é composto por {1 3 5}. 

O passo seguinte do algoritmo é descobrir as regras de associação. No 

exemplo que está sendo demonstrado, supondo uma confiança mínima de 60% e 

mantendo o suporte mínimo 50%, uma regra provável seria 1 3 � 5, pois sua 

confiança é igual suporte(1 3 5) / suporte(1 3), cujo resultado é 4/4, ou 100%, isso 

quer dizer que em 100% das transações que foi comprado pão e açúcar também foi 

comprado manteiga. 

2.2.3  REGRESSÃO 

O objetivo da tarefa de regressão é encontrar uma relação entre um conjunto 

de atributos de entrada (variáveis de entrada ou variáveis preditoras) e um atributo- 

meta contínuo. Para alcançar este objetivo, a tarefa de regressão visa descobrir uma 

função que possa mapear os itens de dados em um valor retornado pela função 

descoberta.  

A regressão difere da classificação pelo fato das variáveis de saída (atributo-

meta) nos problemas de regressão serem contínuas, enquanto na classificação são 

estritamente categóricas. Quinlan (1993) descreve a tarefa de regressão como 

“aprender a maneira de classificar classes contínuas”  
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Conforme Fayyad (1997) as redes neurais e as árvores de decisão são 

técnicas de mineração que podem ser utilizadas na tarefa de regressão. 

 

2.3  PÓS-PROCESSAMENTO 

As técnicas de mineração de dados podem gerar uma grande quantidade de 

regras, que muitas vezes podem não ser importantes, relevantes ou interessantes 

para os usuários. Portanto, o pós-processamento é utilizado para avaliar o 

conhecimento descoberto, melhorar a compreensão, e selecionar o conhecimento 

descoberto que seja mais relevante. 

Segundo Carvalho (2005), em sua grande maioria os algoritmos de Data 

Mining produzem, como parte dos resultados, informações de natureza estatística 

que permitem ao usuário identificar o quão correto e confiável é o conhecimento 

descoberto. Porém, muitas vezes isso não é suficiente para o usuário. Mesmo que o 

conhecimento descoberto seja altamente correto do ponto de vista estatístico, ele 

pode não ser de fácil compreensão. Para resolver este problema, na fase de pós-

processamento, pode ser feita uma análise utilizando medidas de avaliação do 

conhecimento descoberto. 

Diversas medidas de avaliação de regras estão sendo alvo de pesquisas 

(Lavac, 1999; Freitas, 1998; Freitas, 1999). Estas medidas podem ser divididas em 

medidas de desempenho que utilizam técnicas estatísticas para medir o quanto 

correto e confiável é o conhecimento, e medidas de interesse que medem o grau de 

interesse das regras descobertas. No capítulo 4 deste documento serão 

apresentadas as medidas tanto de desempenho como de grau de interesse 

utilizadas neste trabalho. 
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3 CLASSIFICAÇÃO 

A tarefa de classificação também conhecida como aprendizado 

supervisionado, reconhecimento de padrões e discriminação tem como finalidade a 

identificação de padrões que possam prever o comportamento de novos itens de um 

banco de dados a partir de dados existentes. Para identificar esses padrões são 

usados conjuntos de dados de amostragem ou de treinamento, onde é conhecida 

previamente a classificação correta dos objetos. 

Segundo Han & Kamber (2000) a tarefa de classificação é um processo que 

envolve dois passos como mostram as figuras 3.1 e 3.2. No primeiro passo é 

construído um modelo baseado nos dados de treinamento. Esse passo é conhecido 

como fase de treinamento, onde o algoritmo de classificação constrói as regras de 

classificação dos objetos utilizando um conjunto de dados de treinamento conforme 

figura 3.1 (Han & Kamber, 2000). 

 

 
Figura 3.1 – Passo 1 do processo de classificação (Han & Kamber, 2000). 
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No segundo passo o modelo criado é usado para classificar novos objetos como 

mostra a figura 3.2 (Han & Kamber, 2000). 

 

 
Figura 3.2 – Passo 2 do processo de classificação (Han & Kamber, 2000). 

 

 

3.1  TÉCNICAS UTILIZADAS NA CLASSIFICAÇÃO 

O modelo de classificação pode ser representado utilizando diversas técnicas 

como: árvores de decisão, regras de classificação (tipo IF-THEN), algoritmo genético 

e redes neurais (Quinlan, 1993; Romão, 2002; Carvalho, 2005). A seguir serão 

descritas as técnicas de árvore de decisão e regras de classificação que são 

utilizadas neste trabalho. 

3.1.1  ÁRVORES DE DECISÃO 

As Árvores de Decisão são ferramentas utilizadas em predição 

supervisionada (Larose, 2005), onde um conjunto de atributos é utilizado para 

predizer o valor de saída do atributo meta. 
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Uma Árvore de Decisão é induzida a partir dos dados de treinamento onde as 

classes são previamente conhecidas. Carvalho (2005) descreve a estrutura da 

árvore de decisão da seguinte forma:  

1) Cada nó interno (não folha) é rotulado com o nome de um dos atributos 

previsores; 

2) Os ramos (ou arestas) saindo de um nó interno são rotulados com valores 

do atributo naquele nó; 

3) Cada folha é rotulada com uma classe, a qual é a classe prevista para 

exemplos que pertençam aquele nó folha. 

A figura 3.3 mostra um exemplo de árvore de decisão gerada sobre os dados da 

tabela 3.1 que contém informações de condições meteorológicas diárias. O atributo 

meta (Classe) deste exemplo é o atributo “Jogo”, que indica se o dia é apropriado ao 

jogo (“Sim”) ou não (“Não”).  

 
Tabela 3.1 – Dados sobre condições meteorológicas. 

Aparência Temperatura Umidade Vento Jogo 

ensolarado 85.0 85.0 falso Não 

ensolarado 80.0 90.0 verdade Não 

encoberto 83.0 86.0 falso Sim 

chuvoso 70.0 96.0 falso Sim 

chuvoso 68.0 80.0 falso Sim 

chuvoso 65.0 70.0 verdade Não 

encoberto 64.0 65.0 verdade Sim 

ensolarado 72.0 95.0 falso Não 

ensolarado 69.0 70.0 falso Sim 

chuvoso 75.0 80.0 falso Sim 

ensolarado 75.0 70.0 verdade Sim 

encoberto 72.0 90.0 verdade Sim 

encoberto 81.0 75.0 falso Sim 

chuvoso 71.0 91.0 verdade Não 
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Figura 3.3 – Exemplo de árvore de decisão. 

 

Uma árvore de decisão pode crescer até todo nó ser puro (árvore máxima), 

quando ela terá 100% de precisão nos dados de treinamento. A árvore máxima é o 

resultado de overfitting, pois ela se adapta muito aos dados de treinamento. Logo, 

ela não generaliza bem os novos exemplos, os quais normalmente contêm muito 

ruído. Ao contrário, uma árvore pequena com poucos ramos pode subaproveitar os 

dados (underfitting) e, conseqüentemente, pode falhar na adaptação aos novos 

exemplos. Isto resulta numa generalização pobre. 

Para evitar estes problemas, é necessário executar a poda da árvore. 

Carvalho (2005) descreve duas formas para realização da poda da árvore: parar o 

crescimento da árvore mais cedo (pré-poda) ou crescer uma árvore completa e 

podar a árvore (pós-poda). Segundo Quinlan (1993) a pré-poda normalmente é mais 

rápida, mas é consideravelmente menos eficiente que a pós-poda. 

 

3.1.2  REGRAS DE CLASSIFICAÇÃO 

As árvores de decisão podem crescer muito dificultando a interpretação por parte 

dos usuários (Quinlan, 1993). Para resolver esse problema, alguns algoritmos 

transformam as árvores de decisão em outras formas de representação, tais como 

as regras de classificação. 
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Conforme Carvalho (2005) uma árvore de decisão pode ser facilmente 

transformada num conjunto de regras de classificação. Para cada caminho, da raiz 

até uma folha, tem-se uma regra de classificação, de modo que a classe do nó folha 

corresponde à classe prevista pelo conseqüente (parte “THEN” da regra) e as 

condições ao longo do caminho correspondem às condições do antecedente (parte 

“IF” da regra).  

Seguem abaixo as regras de classificação da árvore de decisão da figura 3.3: 

• IF aparência = ensolarado AND umidade <= 75 THEN jogo = sim; 

• IF aparência = ensolarado AND umidade > 75 THEN jogo = não; 

• IF aparência = encoberto THEN jogo = sim; 

• IF aparência = chuvoso AND vento = verdade THEN jogo = não; 

• IF aparência = chuvoso AND vento = falso THEN jogo = sim. 

 

3.2  MÉTODOS DE VALIDAÇÃO 

Antes da aplicação dos algoritmos de mineração de dados é importante a 

escolha de um correto método de validação de dados. Neste trabalho serão 

apresentados dois métodos de validação: Hold Out e Validação Cruzada. 

3.2.1  “HOLD OUT” 
Este método de validação é indicado quando se tem grande quantidade de 

dados disponíveis. Os dados são separados em dois subconjuntos: dados para 

treinamentos e dados para teste. Os dados de treinamento devem ser separados 

dos dados de teste, mantendo a mesma proporção de registros de cada classe nos 

dois conjuntos. Os dados de testes devem ficar escondidos (“HOLD OUT”) durante a 

fase de treinamento. 

Conforme Baranauskas (2001) o conjunto total de dados neste tipo de 

validação deve ser dividido da seguinte forma: 2/3 para treinamento e 1/3 para teste, 

desde que o conjunto resultante para teste seja de no mínimo 1000 registros. Em 

caso contrário, deve-se utilizar outro método de validação, como o método de 

validação cruzada. 
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3.2.2  VALIDAÇÃO CRUZADA 

Este tipo de validação é utilizado quando se tem poucos dados disponíveis. 

Todos esses dados disponíveis são utilizados na fase de treinamento e na fase de 

testes. A taxa de acerto é calculada realizando a validação cruzada. 

Conforme Romão (2002) a validação cruzada consiste em dividir todo o 

conjunto de dados disponíveis em k subconjuntos iguais e executar o procedimento 

abaixo: 

 

Início  

Para i = 1 .. k  

     Executar o algoritmo de mineração de dados usando k-1 subconjuntos de dados; 

     Computar a taxa de acerto das regras obtidas sobre os dados do subconjunto i                         

     não utilizado no passo anterior;  

Fim Para;  

Taxa de acerto = média das taxas de acerto nas k iterações anteriores;  

Fim. 

 

3.3  AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CLASSIFICADOR 

Na tarefa de classificação podem ser utilizados vários algoritmos de 

classificação (Quinlan, 1993; Romão, 2002; Carvalho, 2005), mas após a aplicação 

dos algoritmos escolhidos a hipótese induzida (classificador) tem que ser avaliada.  

Neste contexto tem-se uma visão genérica na qual a hipótese induzida h 

(classificador) representa o conhecimento adquirido como uma “caixa preta”. A figura 

3.4 (Gomes, 2002) apresenta a hipótese como uma “caixa preta”. 

 

 
Figura 3.4 – Hipótese induzida vista como uma “caixa preta” (Gomes, 2002). 
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O critério mais utilizado para avaliação da hipótese induzida é a medição da 

sua taxa de acerto. O método mais simples para se medir a taxa de acerto é: 

   
                            N° de instâncias dos dados classificadas corretamente  

Taxa de acerto = -----------------------------------------------------------------------------  
                                                 N° de instâncias dos dados aplicáveis 

 

Segundo Romão (2002) a taxa de acerto descrita acima pode ser calculada tanto 

sobre os dados de treinamento quanto sobre os dados de teste. Nos dados de 

treinamento esta taxa de acerto apresenta sempre um valor superior à taxa de 

acerto calculada sobre os dados de teste. Nos dados de teste são envolvidos 

exemplos não considerados na fase de treinamento fornecendo uma medida mais 

precisa da confiabilidade do classificador. 

 

3.3.1  MATRIZ DE CONFUSÃO 
Para se distinguir erros e acertos, é utilizada uma matriz conhecida como 

matriz de confusão (Lavac, 1999; Freitas, 2002). A matriz de confusão é uma tabela 

para análise de previsões corretas e errôneas com domínio composto por duas 

classes (“+” e “-“). A seguir a tabela 3.2 apresenta a matriz de confusão. 

 

Tabela 3.2 – Matriz de Confusão. 

 Classe real do exemplo 

C+ C- 

Classe 

prevista 

pelo 

método 

C+ Soma de classificações 

Verdadeiros Positivos (TP) 

Soma de classificações 

Falsos Negativos (FN) 

C- Soma de classificações 

Falsos Positivos (FP) 

Soma de classificações 

Verdadeiros Negativos (TN) 

 

 

Após a execução do algoritmo de classificação sobre os dados, o resultado da 

classificação será dividido em quatro categorias: 
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• Verdadeiro Positivo (TP): O exemplo pertence à classe C+ e o classificador 

prediz que o exemplo pertence à classe C+; 

• Verdadeiro Negativo (TN): O exemplo pertence à classe C- e o classificador 

prediz que o exemplo pertence à classe C-;  

• Falso Positivo (FP): O exemplo pertence à classe C- e o classificador prediz 

que o exemplo pertence à classe C+;  

• Falso Negativo (FN): O exemplo pertence à classe C+ e o classificador prediz 

que o exemplo pertence à classe C-. 

 

A tabela 3.3 mostra a matriz de confusão do classificador (hipótese induzida) do 

exemplo da árvore de decisão da figura 3.3. 

 

Tabela 3.3 – Matriz de Confusão do classificador do exemplo da figura 3.3. 

 Classe real do exemplo 

SIM NÃO 

Classe 

prevista 

pelo 

método 

SIM Verdadeiros Positivos (TP) 

9 

Falsos Negativos (FN) 

0 

NÃO Falsos Positivos (FP) 

0 

Verdadeiros Negativos (TN) 

5 

 
 

Lavac (1999) define as seguintes medidas de avaliação padrão baseadas na 

matriz de confusão: precisão ou acuracidade (Acc), erro (Err), confiabilidade 

negativa (NegRel), sensitividade (Sens) e especificidade (Spec). Segue abaixo as 

equações (3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5) para calcular as medidas de avaliação padrão: 

 

����� ��
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A equação 3.1 é definida como a fração entre classificação correta dos 

positivos por todos os exemplos preditos como positivos. A equação 3.2 é definida 

por erro de precisão e quanto maior o erro, menos preciso é a cobertura dos 

exemplos positivos. A equação 3.3 é definida como a confiabilidade negativa, ou 

precisão dos exemplos negativos. As equações 3.4 e 3.5 são definidas como sendo 

respectivamente a fração de positivos classificados corretamente e a fração de 

negativos classificados corretamente.  

A tabela 3.4 apresenta as medidas de avaliação do classificador referente à 

árvore de decisão da figura 3.3. 

 

Tabela 3.4 – Medidas de Avaliação do Classificador da Árvore de Decisão. 

Precisão Erro Sensitividade Especificidade Classe (Jogo) 

1 (100%) 0 (0%) 1 (100%) 1 (100%) SIM 

1 (100%) 0(0%) 1 (100%) 1 (100%) NÃO 

 

O classificador teve 100% de precisão tanto para os exemplos positivos como para 

os exemplos negativos. Quando isto ocorre é considerado a árvore máxima. 
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4 MEDIDAS DE AVALIAÇÃO DE REGRAS DESCOBERTAS 

Na seção 3.3 deste documento foram apresentadas algumas medidas de 

avaliação referentes ao classificador utilizando valores da matriz de confusão. Neste 

capítulo do documento serão apresentadas medidas de avaliação referentes a 

regras específicas. Neste contexto a hipótese induzida é representada por um 

conjunto de regras conforme figura 4.1 (Gomes, 2002). 

 
Figura 4.1 – Hipótese vista como um conjunto de regras (Gomes, 2002). 

�

Lavac (1999) utiliza uma tabela de contingência para avaliar as medidas das 

regras descobertas. As duas definições (matriz de confusão e tabela de 

contingência) são semelhantes, com a diferença que no primeiro caso são 

considerados para cálculo das medidas todos os exemplos e no segundo caso, cada 

regra é analisada individualmente. 

Considerando regras de indução na forma A � C, onde A é o antecedente da 

regra e C o conseqüente da regra. Para se construir a tabela de contingência da 

regra A � C, que é uma generalização da matriz de confusão apresentada na seção 

3.3, Lavac (1999) define A como as instâncias onde o antecedente da regra é 

verdadeiro, e ~A como seu complemento (instâncias onde o antecedente da regra é 

falso). Similarmente C e ~C referem-se ao conseqüente da regra. CA denota C � A, 

~CA denota ~C � A e assim por diante. A cardinalidade de ~CA é representada por 

n(~CA), que representa o número de instâncias onde o conseqüente da regra é falso 

e o antecedente é verdadeiro (número de instâncias erradamente cobertas pela 

regra). 

Com essas definições, a tabela 4.1 representa a tabela de contingência.  
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Tabela 4.1 – Tabela de contingência. 

 A ~A 
C n(CA) n(C~A) 

~C n(~CA) n(~C~A) 
 

 

4.1  MEDIDAS DE DESEMPENHO DE REGRAS 

Diversas medidas são usadas para medir o desempenho das regras 

descobertas em algoritmos de aprendizado de máquina (Lavac, 1999; Freitas, 2002; 

Fürnkranz, 2003). Estas medidas utilizam técnicas estatísticas para avaliar a 

capacidade de representação do conhecimento adquirido sob a forma de regras. 

São medidas utilizadas para avaliar a qualidade das regras descobertas. 

A seguir são apresentadas as equações para calcular as seguintes medidas 

de desempenho para a regra específica A � C: precisão ou acuracidade (Acc(R)), 

erro (Err(R)), confiabilidade negativa (NegRel(R)), sensitividade (Sens(R)) e 

especificidade (Spec(R)). 
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4.1.1  EXEMPLO DE MEDIDAS DE DESEMPENHO DE REGRAS 

Para ilustrar as medidas de desempenho de regras apresentadas na seção 

4.1, foram utilizados os dados da tabela 3.1, contendo dados sobre medidas diárias 

de condições meteorológicas. 
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A tabela 4.2 apresenta as cinco regras induzidas a partir do conjunto de 

dados da tabela 3.1 pela árvore de decisão da figura 3.3. 

 
Tabela 4.2 – Regras induzidas a partir do conjunto de dados da tabela 3.1. 

ID Regra Induzidas 

R1 IF aparência = ensolarado AND umidade <= 75 THEN jogo = sim 

R2 IF aparência = ensolarado AND umidade > 75 THEN jogo = não 

R3 IF aparência = encoberto THEN jogo = sim 

R4 IF aparência = chuvoso AND vento = verdade THEN jogo = não 

R5 IF aparência = chuvoso AND vento = falso THEN jogo = sim 

 

Na tabela 4.3 são mostradas as tabelas de contingências de cada uma das regras 

da tabela 4.2. 

 

Tabela 4.3 – Regras e suas respectivas tabelas de contingência. 

ID Tabela de Contingência 

R1 2 7 

0 5 
 

R2 3 2 

0 9 
 

R3 4 5 

0 5 
 

R4 2 3 

0 9 
 

R5 3 6 

0 5 
 

 

 

Na tabela 4.4 são apresentadas as medidas de desempenho das regras da tabela 

4.2 utilizando os dados das respectivas tabelas de contingência das regras. 
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Tabela 4.4 – Medidas de Desempenho das Regras. 

Regra Precisão Erro Conf. Negativa Sensitividade Especificidade 

R1 100,00 % 0,00 % 41,66 % 22,22 % 100,00 % 

R2 100,00 % 0,00 % 81,81 % 60,00 % 100,00 % 

R3 100,00 % 0,00 % 50,00 % 44,44 % 100,00 % 

R4 100,00 % 0,00 % 75,00 % 40,00 % 100,00 % 

R5 100,00 % 0,00 % 45,45 % 33,33 % 100,00 % 

 

A precisão de uma regra é uma medida do quanto uma regra é específica 

para o problema. Quanto maior o valor desta medida, mais precisamente a regra 

cobre corretamente os exemplos da sua classe. No caso do erro de uma regra, 

quanto maior, menos precisamente a regra cobre os exemplos da sua classe. No 

exemplo apresentado todas as regras tiveram precisão de 100,00 % e 

conseqüentemente o erro foi 0,00 %. 

A confiança negativa de uma regra é correspondente a precisão, mas para os 

exemplos que não são cobertos pela regra. No exemplo apresentado a regra R2 

obteve a maior confiança negativa com 81,81 % e a regra R1 a menor confiança 

negativa com 41,66 %. 

A sensitividade é uma medida conhecida como completeza, e é definida como 

a probabilidade condicional do antecedente da regra ser verdade dado que o 

complemento da regra é verdade. A especificidade de uma regra é o correspondente 

à completeza, mas para os exemplos não cobertos pela regra, ou seja, probabilidade 

condicional do antecedente da regra ser falso dado que o complemento da regra é 

falso. No exemplo apresentado, a regra R2 obteve o maior valor para sensitividade 

entre as regras analisadas e todas as regras obtiveram 100,00 % para medida 

especificidade. 

 

4.2  MEDIDAS DE GRAU DE INTERESSE DAS REGRAS 

Um aspecto crucial em Data Mining é que o conhecimento descoberto seja de 

alguma forma interessante para o usuário final. Na literatura existem várias 

propostas (Silberschatz, 1996; Freitas, 1998; Freitas, 1999; Tan, 2002; Macgarry, 

2005) para se avaliar o grau de interesse das regras descobertas. Essas medidas 

podem ser divididas em dois grupos (Freitas, 1998): 
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• Subjetiva (user-driven) ou orientada ao usuário – o grau de interesse das 

regras está relacionado com o conhecimento prévio e as crenças dos 

usuários sobre o domínio da aplicação. Neste caso, para uma regra ser 

considerada interessante, ela tem que representar alguma novidade com 

relação às crenças ou conhecimento prévio do usuário. 

• Objetiva (data-driven) ou orientada a dados – o grau de interesse das 

regras está relacionado aos dados da regra, podendo ser computada de 

uma forma mais automática sem exigir que o usuário especifique suas 

crenças ou conhecimento prévio. 

As medidas subjetivas (user-driven) têm a vantagem de considerarem 

diretamente as crenças dos usuários porém, existem algumas dificuldades 

referentes a este grupo, como por exemplo, identificar regras interessantes a partir 

de um grande conjunto de regras descobertas, pois uma regra pode ser interessante 

para um usuário e ser considerara inútil para outro. Dessa forma, o interesse em 

uma regra pode ser considerado essencialmente subjetivo uma vez que depende 

dos conceitos e interesses atuais que o usuário tem do domínio da aplicação. 

As medidas objetivas (data-driven) têm a desvantagem de não considerar as 

crenças e o conhecimento prévio do usuário, porém este grupo de medidas tem 

algumas vantagens, como por exemplo, maior independência do domínio da 

aplicação e também são mais automáticas. 

Segundo Freitas (1999), tanto medidas objetivas (data-driven) como medidas 

subjetivas (user-driven) podem ser utilizadas para selecionar regras interessantes. A 

abordagem objetiva é apropriada para uma primeira filtragem das regras 

potencialmente interessantes, enquanto a aborgagem subjetiva é apropriada para 

um filtro final das regras verdadeiramente interessantes. Neste trabalho serão 

utilizadas as medidas objetivas, pois além de serem mais apropriadas para uma 

primeira filtragem, utilizam fórmulas matemáticas para selecionar as regras mais 

interessantes. 

 



 

4.2.1  PRINCÍPIOS DE INTERESSABILIDADE DE REGRAS

Antes de apresentar as medidas o

que são utilizadas neste trabalho é importante comentar os princípios de 

interessabilidade de regras.

Conforme apresentado na seção 4

representadas na forma 

da regra, isto é, IF A THEN C

 

 

 

onde: 

CL representa um dos possíveis 

CNCL}; 

condg, g = 1 . . . m

At é um atributo; 

Op é um operador relacional que pertence ao conjunto {<, >, 

Val é um dos possíveis valores do domínio de 

Piatetsky-Shapiro (1991) propôs três princípios básicos para uma medida de 

Interessabilidade de Regras (

1. IR = 0 se |A � C|

regra não é interessante;

2. IR aumenta monotonicamente com 

permanecem fixos; 

3. IR diminue monotonicamente com 

permanecem fixos. 

 

4.2.2 MEDIDAS OBJETIVAS DE GRAU DE INTERESSE DAS REGRAS

Conforme discutido na seção 

computadas a partir dos dados relacionados a cada regra e podem ser calculadas 

de forma independente ao domínio da aplicação. Geralmente, quan

apresentado por essas medidas, maior será o grau de interesse que a regra pode 

IF cond1 AND cond

                                 
 

PRINCÍPIOS DE INTERESSABILIDADE DE REGRAS

Antes de apresentar as medidas objetivas de grau de interesse das regras 

utilizadas neste trabalho é importante comentar os princípios de 

interessabilidade de regras. 

Conforme apresentado na seção 4.1, regras de indução podem ser 

representadas na forma A � C, onde A é o antecedente da regra e 

IF A THEN C, conforme:    

representa um dos possíveis j valores da classe, isto é, 

m, é uma tripla da forma <At op Val> onde:

é um operador relacional que pertence ao conjunto {<, >, 

é um dos possíveis valores do domínio de At. 

Shapiro (1991) propôs três princípios básicos para uma medida de 

Interessabilidade de Regras (IR). Os princípios são os seguintes:

� C| = 
n

AC . Se A e C são estatisticamente independentes, a 

regra não é interessante; 

aumenta monotonicamente com |A � C| quando outros parâmetros 

diminue monotonicamente com |A| ou |C| quando outros parâmetros 

MEDIDAS OBJETIVAS DE GRAU DE INTERESSE DAS REGRAS

Conforme discutido na seção 4.2 as medidas objetivas podem ser 

computadas a partir dos dados relacionados a cada regra e podem ser calculadas 

de forma independente ao domínio da aplicação. Geralmente, quan

apresentado por essas medidas, maior será o grau de interesse que a regra pode 

AND cond2 AND ... AND condm THEN class CL 
         

                                 A                                              C 
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PRINCÍPIOS DE INTERESSABILIDADE DE REGRAS 

bjetivas de grau de interesse das regras 

utilizadas neste trabalho é importante comentar os princípios de 

.1, regras de indução podem ser 

é o antecedente da regra e C o conseqüente 

valores da classe, isto é, CL = {C1, C2, . . ., 

> onde: 

é um operador relacional que pertence ao conjunto {<, >, �, �, =}; 

Shapiro (1991) propôs três princípios básicos para uma medida de 

). Os princípios são os seguintes: 

camente independentes, a 

quando outros parâmetros 

quando outros parâmetros 

MEDIDAS OBJETIVAS DE GRAU DE INTERESSE DAS REGRAS 

as medidas objetivas podem ser 

computadas a partir dos dados relacionados a cada regra e podem ser calculadas 

de forma independente ao domínio da aplicação. Geralmente, quanto maior o valor 

apresentado por essas medidas, maior será o grau de interesse que a regra pode 
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apresentar. A seguir, serão apresentadas três medidas objetivas: medida PS, grau 

de surpresa de pequenos disjuntos e grau de surpresa dos atributos individuais da 

regra. 

 

4.2.2.1  MEDIDA PS 

Uma medida introduzida por Piatetsky-Shapiro (1991) que satisfaz os três 

princípios básicos de Interessabilidade de Regras é a medida PS(R) que é definida 

da seguinte forma:  

��
�� � �� � �� �
� �
�� � 

 

A medida PS(R) considera a questão do desbalanceamento da distribuição 

das classes, favorecendo regras que predizem a classe minoritária. Uma distribuição 

de classe é considerada desbalanceada quando os exemplos de uma classe são 

muito mais freqüentes, ou muito mais raros que os exemplos de outra classe. 

Esta medida também é tratada em Lavac (1999) como medida de novidade 

da regra e é definida: 

 

�!"
�� � � � � ��
���
��#� 
                 

4.2.2.2  GRAU DE SURPRESA DE PEQUENOS DISJUNTOS�

Pequenos disjuntos são regras que cobrem um número pequeno de exemplos 

de acordo com algum critério. Carvalho (2005) definiu que uma regra é um pequeno 

disjunto se o número de exemplos cobertos pela regra é menor ou igual a um limiar 

S, definido pelo usuário. 

Os pequenos disjuntos geralmente, são indesejáveis, pois apresentam pouca 

generalidade e são propensos ao erro. Portanto, normalmente os algoritmos de 

mineração utilizam um bias que favorece a descoberta de regras que cobrem um 

grande número de exemplos (grandes disjuntos). No entanto, esses pequenos 

disjuntos têm o potencial para capturar conhecimento inesperado nos dados. 

Freitas (1998) apresenta sugestões que podem ser utilizadas para uma 

medida do grau de surpresa de pequenos disjuntos. A idéia principal desta medida é 
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que ela deve considerar um pequeno disjunto como um conhecimento surpresa ou 

inesperado quando esse disjunto prediz uma classe diferente das classes preditas 

pelas suas generalizações mínimas. Um pequeno disjunto terá tantas 

generalizações quantas forem as suas condições, isto é, cada uma das g 

generalizações (g = 1...m) está associada com uma das m condições do disjunto 

original. A forma de se obter as generalizações depende do tipo dos atributos. No 

caso do atributo presente na condg for discreto, então a g-ésima generalização é 

obtida ao remover a condg. No caso de atributo contínuo a g-ésima generalização 

pode ser obtida de duas formas: 

1. Remover condg do disjunto; 

2. Adicionar um pequeno valor � a condg quando o operador pertencer a {<, 

�} ou subtrair � a condg, quando o operador pertencer a {>, �}. 

O valor de � deve ser especificado pelo usuário. No entanto, para casos nos quais 

seja necessário definir diferentes valores de � para vários atributos contínuos, uma 

alternativa é utilizar um valor relativo de � ou aplicar outros métodos. A escolha do 

valor de � e maneira de lidar com condições que têm atributos contínuos são 

dependentes do domínio. 

A seguir é apresentada uma forma de medir objetivamente o grau de surpresa 

de pequenos disjuntos que foram descobertos por um sistema de aprendizado 

utilizando a remoção de condg para obter as m generalizações: 

Seja a regra (pequeno disjunto): 

If cond1 and cond2 and cond3 ... and condm then class Clv 

As possíveis generalizações são: 

If cond2 and cond3 ... and condm then class y1 

If cond1 and cond3 ... and condm then class y2 

If cond1 and cond2 ... and condm then class y3 

... 

If cond1 and cond2 and cond3 ... and condm-1 then class ym 

onde yg é a classe predita pela g-ésima generalização da regra. A classe yg � {Cl1, 

Cl2, ..., Cln} é, geralmente, a classe de maior freqüência nos exemplos cobertos pela 

generalização g. A classe Cv do pequeno disjunto é comparada com cada yg, g = 1... 

m, contando o número de vezes que yg é diferente de Cv, ou seja: 
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                        m 

SurpDisj(R) =  �diferente (yg, Cv)           (4.8) 
                       g=1 

Onde 

                                1 se yg � Cv 
diferente =  

                                0 caso contrário 
 

O resultado é um número inteiro no intervalo 0 ... m, o qual define o grau de 

surpresa do pequeno disjunto. O valor de SurpDisj(R) é influenciado pelo número de 

condições m no disjunto, portanto, para evitar confusão entre medidas de 

complexidade sintática e medidas do grau de surpresa de disjuntos, pode ser 

definida a seguinte medida normalizada: 

 
 

$%��&'�(�!�)
*� � $%��&'�(
*�
+ �������������
��,� 

 
                               
 
A medida SurpDisjnorm(R) assume valores no intervalo 0 ... 1 e quanto maior esse 

valor, mais surpresa o pequeno disjunto apresenta. Ela normalizada tem um bias 

que se direciona para regras com poucas condições, assim, provavelmente terá 

dificuldades para assegurar um alto valor normalizado para regras com muitas 

condições. 

 

4.2.2.3  GRAU DE SURPRESA DOS ATRIBUTOS INDIVIDUAIS DA 

REGRA 

As medidas de grau de surpresa usualmente consideram o corpo de uma 

regra como um todo, sem levar em conta individualmente os atributos que ocorrem 

no corpo da mesma. Freitas (1998) apresenta algumas idéias baseadas na teoria da 

informação para serem utilizadas em uma medida do grau de surpresa de regras 

que considera individualmente os atributos existentes no corpo da regra. 

Primeiramente é calculado o ganho de informação definido como GInfo(Atp) 

de cada atributo preditivo Atp presente no corpo da regra. 
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Onde: 

Info(C) é a informação da classe; 

Info(C|Atp) é a informação do atributo da classe C dado o atributo Atp; 

Atpq denota o q-ésimo valor do atributo Atp; 

Cv denota o v-ésimo valor da classe C; 

NCl é o número de classes; 

NClp representa o número de valores possíveis do atributo Atp; 

Todos os logs estão na base 2. 

As probabilidades Pr(Cv), Pr(Atpq) e Pr(Cv|Atpq) podem ser obtidas 

aproximando-se das respectivas freqüências relativas. 

Atributos com alto ganho de informação, geralmente são bons preditores de 

classe quando considerados individualmente. Entretanto, do ponto de vista do grau 

de interesse das regras existe a possibilidade do usuário conhecer quais os atributos 

que individualmente são melhores preditores. Logo, as regras contendo esses 

atributos tendem a ter baixo grau de surpresa para o usuário. Do outro lado, estão 

os atributos com baixo ganho de informação, que muitas vezes são vistos como sem 
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interesse pelo usuário e irrelevantes para classificação quando considerados 

individualmente. 

A interação dos atributos pode tornar um atributo individualmente irrelevante 

em um atributo relevante, e esse fenômeno está intuitivamente associado com o 

grau de surpresa de uma regra. Considerando que outros fatores (tais como 

precisão da predição e cobertura) permaneçam iguais, pode-se argumentar que uma 

regra cujo corpo contém atributos com baixo ganho de informação pode ser 

apresentada como mais surpreendente que regras cujo corpo contém atributos com 

alto ganho de informação. Isto pode ser representado matematicamente ao definir 

SurpAtr(R) como: 
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4.2.3  EXEMPLO UTILIZANDO MEDIDAS OBJETIVAS DE GRAU DE 

INTERESSE DE REGRAS�

Para ilustrar as medidas objetivas de grau de interesse das regras, também 

são utilizados os dados da tabela 3.1, contendo dados sobre medidas diárias de 

condições meteorológicas. 

 

Medida PS 

Para cálculo da medida PS são utilizados os dados da tabela de contingência 

da tabela 4.3 na equação 4.6. Aplicando os dados temos: 

PS(R1) = 2 – ((2 * 9)/14) = 0,714 

PS(R2) = 3 – ((3 * 5)/14) = 1,928 

PS(R3) = 4 – ((4 * 9)/14) = 1,428 

PS(R4) = 2 – ((2 * 5)/14) = 1,285 

PS(R5) = 3 – ((3 * 9)/14) = 1,071 

Neste exemplo, a regra R2 é a que tem o maior potencial de ser interessante 

para o usuário. 
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Grau de Surpresa de Pequenos Disjuntos 

Para exemplificar a medida grau de surpresa de pequenos disjuntos foi 

utilizada a regra R2 da tabela 4.2: 

 

IF aparência = ensolarado AND umidade > 75 THEN jogo = não 

 

As possíveis generalizações da regra acima são: 

IF aparência = ensolarado THEN jogo = não 

IF umidade > 75 THEN jogo = sim 

 
Para se determinar a classe predita por cada generalização, é utilizada a 

classe com maior freqüência relativa entre os exemplos cobertos pela generalização. 

Logo, considerando o conjunto de exemplos da tabela 3.1, a classe predita na 

primeira generalização é “não” e na segunda é “sim”. 

Contando o número de classes preditas pelas duas generalizações mínimas 

que diferem da classe predita pelo pequeno disjunto o resultado é 1, ou seja 

SurpDisj(R2) = 1. Para obtenção do grau de surpresa normalizado, esse resultado é 

aplicado na equação 4.9. 

 

$%��&'�(�!�) 
*� � �� � 6D� 

 
 
 
Grau de Surpresa dos Atributos Individuais da Regra 

Para exemplificar a medida de grau de surpresa dos atributos individuais da 

regra foi utilizada a regra R2 da tabela 4.2: 

 

IF aparência = ensolarado AND umidade > 75 THEN jogo = não 

 

Considerando os dados da tabela 3.1, o ganho de informação do atributo 

“aparência”, obtido da equação 4.11 é: 

  

/'�1!
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Como o exemplo tem duas classes “sim” e “não”, então: 
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Substituindo na equação 4.11  
 
/'�1!
E�E�F��'E� � �6D,�6�#� �6D ,��� = 0,24675 
 
Considerando os dados da tabela 3.1, o ganho de informação do atributo “umidade”, 

obtido da equação 4.11 é: 
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Substituindo na equação 4.11  
 
/'�1!
%)'PEP�� � �6D,�6�#� �6DI,�,� = 0,04534 
 

O grau de surpresa da regra R2 considerando os atributos “aparência” e 

“umidade” conforme equação 4.14 é: 

 

�%���-�
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Quanto maior o grau de surpresa da regra maior será a probabilidade da 

regra ser interessante para o usuário final. 
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5 MÉTODO PROPOSTO 

Neste trabalho foi utilizada a ferramenta WEKA para as etapas de Pré-

Processamento e Mineração de Dados. Para a etapa de Pós-Processamento foi 

implementado um pacote com procedimentos e funções para cálculo de medidas 

tanto de desempenho como também de grau de interesse utilizando a linguagem 

PL/SQL do banco de dados Oracle. Para selecionar as regras mais importantes 

foram desenvolvidas algumas consultas (querys) utilizando também a linguagem 

PL/SQL do banco de dados Oracle. 

Antes da apresentação do método proposto, é importante descrever a 

ferramenta WEKA com os algoritmos utilizados no trabalho, assim como também o 

pacote desenvolvido para cálculo das medidas de avaliação das regras descobertas 

e as consultas para selecionar as regras mais importantes levando-se em 

consideração o valor das medidas de desempenho e de grau de interesse das 

regras. 

 

5.1  FERRAMENTA WEKA 

WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) é uma ferramenta de 

KDD desenvolvida na Universidade de Waikato na Nova Zelândia. Esta ferramenta 

foi implementada na linguagem Java possuindo o código aberto. Vários algoritmos 

que implementam diversas técnicas para resolver problemas reais de mineração de 

dados estão disponíveis na ferramenta. Está disponível para download tanto o 

software, como uma abrangente documentação sobre a ferramenta em 

http://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/weka. 

A figura 5.1 mostra a interface Weka Explorer que foi utilizada nos 

experimentos para as etapas de Pré-Processamento e de Mineração de Dados.  
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Figura 5.1 – Weka Explorer. 

 
 
 
A seguir, uma breve descrição dos algoritmos J48.J48 e J48.PART que foram 

utilizados para geração da árvore de decisão e regras de classificação 

respectivamente. 

 

5.1.1 ALGORITMO J48.J48 

O algoritmo J48.J48 é uma implementação em java do algoritmo C4.5 

(Quinlan, 1993) que gera árvore de decisão, sendo considerado o mais popular 

algoritmo da ferramenta WEKA. O J48.J48 constrói um modelo de árvore de decisão 

baseado num conjunto de dados de treinamento, no qual esse modelo é utilizado 

para classificar as instâncias do conjunto de teste. 
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5.1.2  ALGORITMO J48.PART 

O algoritmo J48.PART é uma variação do J48.J48 que constrói regras de 

classificação a partir da árvore de decisão. Esse algoritmo está implementado na 

ferramenta WEKA. O processo de geração de regras de classificação tem dois 

estágios: regras são induzidas inicialmente de uma árvore e posteriormente são 

refinadas. Para cada regra criada é estimada a cobertura das instâncias da base. 

Isso, ocorre repetidamente até que todas as instâncias estejam cobertas. As regras 

com coberturas mais altas são apresentadas para o usuário e as demais são 

descartadas. 

 

5.2  PACOTE IMPLEMENTADO PARA CÁLCULO DAS MEDIDAS DE 

AVALIAÇÃO 

Para o cálculo das medidas de avaliação das regras descobertas foi 

desenvolvido um pacote contendo procedimentos e funções utilizando a linguagem 

PL/SQL do banco de dados Oracle. 

Inicialmente, é importante ressaltar que duas tabelas são manipuladas no 

referido pacote. Tem-se a tabela que se chama DADOS, na qual sua estrutura varia 

de acordo com o problema que está sendo tratado e a tabela REGRAS que sua 

estrutura é definida conforme tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 – Estrutura da tabela REGRAS. 

CAMPO TIPO DESCRIÇÃO 

NUM INTEGER Número que identifica a regra 

ANTECEDENTE VARCHAR2(300) Antecedente da regra 

CONSEQUENTE VARCHAR2(50) Conseqüente da regra 

ACC_R NUMBER Valor da medida acuracidade (precisão) 

ERR_R NUMBER Valor da medida erro 

NEGREL_R NUMBER Valor da medida precisão negativa 

SENS_R NUMBER Valor da medida sensitividade 

ESPEC_R NUMBER Valor da medida especificidade 

PS_R NUMBER Valor da medida OS 

SURPATR_R NUMBER Valor da medida surpresa dos atributos 



54 
 

 
 

individuais da regra 

CA NUMBER Número de instâncias onde tanto o 
conseqüente quanto o antecedente da regra 

são verdadeiros 
NCA NUMBER Número de instâncias onde o conseqüente 

da regra é falso e o antecedente é 
verdadeiro 

CNA NUMBER Número de instâncias onde o conseqüente 
da regra é verdadeiro e o antecedente é 

falso 
NCNA NUMBER Número de instâncias onde tanto o 

conseqüente quanto o antecedente da regra 
são falsos 

 

 Para criação da tabela REGRAS é executado o seguinte comando conforme figura 

5.2. 

  

 
Figura 5.2 – Comando para criar a tabela REGRAS. 

 

5.2.1  FUNÇÕES IMPLEMENTADAS 

No pacote são implementadas as seguintes funções: 

� ITEM_TABELA_CONTINGENCIA - A função contém três parâmetros: 

Antecedente da Regra, Conseqüente da Regra e o Item desejado. O 

retorno da função é o valor do item da tabela de contingência de 

acordo com o parâmetro item: CA – Quando se deseja obter o número 

de instâncias onde tanto o conseqüente quanto o antecedente da regra 
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são verdadeiros; NCA – Quando se deseja obter o número de 

instâncias onde o conseqüente da regra é falso e o antecedente é 

verdadeiro; CNA - Quando se deseja obter o número de instâncias 

onde o conseqüente da regra é verdadeiro e o antecedente é falso; 

NCNA - Quando se deseja obter o número de instâncias onde tanto 

conseqüente quanto o antecedente da regra são falsos;�

� ACC_R – A função contém dois parâmetros: CA e NCA obtidos da 

tabela de contingência. O retorno da função é o valor da medida 

acuracidade (precisão); 

� ERR_R – A função contém dois parâmetros: CA e NCA obtidos da 

tabela de contingência. O retorno da função é o valor da medida erro; 

� NEGREL_R – A função contém dois parâmetros: NCNA e CNA obtidos 

da tabela de contingência. O retorno da função é o valor da medida 

precisão negativa; 

� SENS_R – A função contém dois parâmetros: CA e CNA obtidos da 

tabela de contingência. O retorno da função é o valor da medida 

sensitividade; 

� ESPEC_R – A função contém dois parâmetros: NCNA e NCA obtidos 

da tabela de contingência. O retorno da função é o valor da medida 

especificidade; 

� PS_R – A função contém quatro parâmetros: CA, NCA, CNA e NCNA 

obtidos da tabela de contingência. O retorno da função é o valor da 

medida PS; 

�  SURPATR_R – A função contém quatro parâmetros: Número de 

Atributos da Tabela DADOS, Antecedente da Regra, Vetor com Nome 

dos Atributos da Tabela DADOS e O Valor do Ganho de Informação 

das Classes. O retorno da função é o valor da medida surpresa dos 

atributos individuais da regra; 

5.2.2  PROCEDIMENTOS IMPLEMENTADOS�

No pacote foram implementados os seguintes procedimentos:  

� IMPORTA_REGRAS_WEKA;�

� �CALCULO_MEDIDAS.�
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A seguir esses procedimentos são detalhados. 

 

5.2.2.1  PROCEDIMENTO IMPORTA_REGRAS_WEKA 

O procedimento IMPORTA_REGRAS_WEKA é utilizado para realizar a 

importação das regras geradas na ferramenta WEKA para o banco de dados Oracle. 

A importação gerada por esse procedimento alimenta a tabela REGRAS nos 

campos: NUM, ANTECEDENTE e CONSEQUENTE. 

 

5.2.2.2  PROCEDIMENTO CALCULO_MEDIDAS 

O procedimento CALCULO_MEDIDAS é utilizado para calcular as medidas de 

cada regra especificamente. A seguir são mostradas algumas figuras com partes do 

código do procedimento. 
As figuras 5.3 e 5.4 mostram os códigos para alimentar o vetor de atributos 

com os nomes dos atributos da tabela DADOS e para cálculo do valor do ganho de 

informação da classe respectivamente. Essas informações são utilizadas na função 

SURPATR_R. 

 

 
Figura 5.3 – Código para alimentar vetor de atributos. 

 
 

 
Figura 5.4 – Código para cálculo do ganho de informação da classe. 
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Após os códigos descritos anteriormente, é feito um loop na tabela de regras. 

Dentro do loop são chamadas as funções para calcular os itens da tabela de 

contingência, para calcular as medidas de desempenho e para calcular as medidas 

de grau de interesse conforme mostra as figuras 5.5, 5.6 e 5.7 respectivamente. 

 

 
Figura 5.5 – Código que gera cada item da tabela de contingência. 

 

 
Figura 5.6 – Código para cálculos das medidas de desempenho. 

 

 
Figura 5.7 – Código para cálculo das medidas de grau de interesse. 

 

O último passo do procedimento é a execução de um comando “update” para 

alteração dos atributos referente às medidas da tabela REGRAS conforme mostra a 

figura 5.8. 
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Figura 5.8 – Comando “update” para alteração dos atributos da tabela REGRAS. 

 

O anexo B do documento apresenta todo o conteúdo do pacote implementado. 

�

5.2.3  CONSULTAS PARA SELECIONAR AS REGRAS MAIS 

IMPORTANTES�

Após execução do procedimento de cálculos de medidas onde os atributos da 

tabela REGRAS referentes às medidas são populados, o ambiente estará pronto 

para execuções de consultas (querys) nesta tabela para selecionar as regras mais 

importantes do ponto de vista de desempenho e de interesse. 

A seguir são mostradas algumas consultas (querys) que podem ser 

executadas na tabela REGRAS para selecionar regras importantes. Na figura 5.9 é 

apresentada consulta para selecionar as 10 regras com melhor desempenho de 

acordo com a medida acuracidade. 

 
Figura 5.9 – Consulta para selecionar as 10 regras com maior precisão. 

     

Na figura 5.10 é apresentada consulta para selecionar as 5 regras mais 

interessantes de acordo com a medida surpresa dos atributos individuais da regra. 
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Figura 5.10 – Consulta para selecionar 5 regras mais interessantes. 

 

Conforme mostrado pode-se construir várias consultas para selecionar as 

regras mais relevantes de acordo com critérios definidos pelo usuário. No anexo B 

deste documento são apresentadas outras consultas que foram utilizadas no estudo 

de caso desenvolvido neste trabalho. 

 

5.3  MÉTODO PARA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE REGRAS 

IMPORTANTES 

Para avaliação e seleção das regras mais importantes foi proposto o método 

conforme figura 5.11. O método contém os seguintes passos: 

1) Na etapa de pré-processamento é realizado o tratamento dos dados 

utilizando técnicas descritas na seção 2.1 deste documento. O produto 

final desta etapa é o arquivo ARFF. 

2) Na etapa de mineração de dados utiliza-se a ferramenta WEKA para 

processamento do arquivo ARFF. Após o processamento do arquivo, são 

utilizados dois algoritmos da ferramenta WEKA: J48.J48 para geração da 

árvore de decisão e o algoritmo J48.PART para geração das regras de 

classificação.  Nesta etapa é feita a avaliação do classificador utilizando 

dados da matriz de confusão gerada pelos algoritmos. Têm-se como 

produto final desta etapa, além das medidas de avaliação do classificador, 

as regras de classificação. 

3) Na etapa de pós-processamento são importados para o banco de dados 

Oracle os dados do arquivo ARFF e as regras geradas na etapa de 

mineração de dados. Após a importação que gera as tabelas DADOS e 

REGRAS é utilizado o pacote com funções e procedimento implementados 

para cálculo das medidas de desempenho e de grau de interesse. Após o 

cálculo das medidas, são executadas consultas (querys) para selecionar 
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as regras mais importantes de acordo com seu desempenho e grau de 

interesse. O produto final desta etapa são as regras mais importantes. 

 
Figura 5.11 – Método para avaliação e seleção de regras importantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

 
 

6 ESTUDO DE CASO 

O primeiro passo do processo de KDD é a definição do problema que será 

tratado. Neste documento, o objetivo é analisar a base de dados extraída de um 

censo (U.S. Census Bureau) de 1994, disponível em 

http://www.census.gov/ftp/pub/DES/www/welcome.html. A base de dados contém 

48.842 registros, cada registro com 14 atributos, sendo o atributo salário a classe 

alvo (atributo meta) do problema a ser tratado. O salário pode assumir dois valores: 

>50K e <=50K que correspondem ao salário anual maior que $50.000,00 e menor ou 

igual a $50.000,00 respectivamente. 

A seguir são descritas as atividades realizadas em cada etapa do processo de 

KDD para o estudo de caso. 

 

6.1  PRÉ-PROCESSAMENTO 

No pré-processamento foram realizadas atividades na seleção, limpeza e 

transformação dos dados. Nenhuma atividade foi realizada na integração dos dados, 

pois a base de dados é única. 

 

6.1.1  SELEÇÃO E LIMPEZA DOS DADOS 

Conforme descrito anteriormente cada registro da base de dados é composto 

de 14 atributos. Para este experimento decidiu-se selecionar 11 atributos 

considerados mais importantes. Como a ferramenta WEKA exige que todos os 

registros estejam preenchidos, então todos os itens nulos foram preenchidos com o 

caractere ‘?’. A seguir, a tabela 6.1 apresenta os atributos selecionados. 

 

Tabela 6.1 – Atributos selecionados no estudo de caso. 

ATRIBUTOS DESCRIÇÃO 

AGE Idade do cidadão 

WORKCLASS Classe do trabalho do cidadão 

EDUCATION Escolaridade do cidadão 

MARITAL_STATUS Estado civil 

OCCUPATION Ocupação do cidadão 
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RELATIONSHIP Relação familiar do cidadão 

RACE Raça do cidadão 

SEX Sexo do cidadão 

HOURS_PER_WEEK Horas de trabalho por semana 

NATIVE_COUNTRY Nacionalidade do cidadão 

SALARY Salário anual do cidadão 

 

Os exemplos da classe “<=50K” são mais freqüentes do que os exemplos da 

classe “>50K”. Dos 48.842 exemplos tem-se 37.155 (aproximadamente 76% do 

total) rotulados com a classe “<=50K” e 11.687 (aproximadamente 24% do total) 

rotulados com a classe “>50K”. 

 

6.1.2  TRANSFORMAÇÃO DOS DADOS 

Para obtenção de melhores resultados na aplicação de técnicas de mineração 

de dados é recomendável que alguns dados sejam discretizados. As tabelas 6.2 e 

6.3 mostram respectivamente a discretização dos atributos age (idade) e hours-per-

week (horas_por_semana). 

 

Tabela 6.2 – Discretização do atributo age. 

DADOS ORIGINAIS DADOS DISCRETIZADOS 

age <= 25 young 

25 < age <=45 middle-aged 

45 < age <= 65 senior 

age > 65 old 

 

 

Tabela 6.3 – Discretização do atributo hours-per-week. 

DADOS ORIGINAIS DADOS DISCRETIZADOS 

hours-per-week < 25 half-time 

25 <= hours-per-week <=40 full-time 

40 < hours-per-week <= 60 over-time 

hours-per-week > 60 too-much 
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Após as alterações descritas nos dados acima, foi necessário formatar a base 

de dados resultante de acordo com o formato de entrada da ferramenta WEKA, que 

utiliza um arquivo no formato ARFF. 

O anexo A deste documento mostra a seqüência passo a passo para 

transformar a base de dados em um arquivo ARFF, usando como exemplo a base 

de dados utilizada neste experimento. 

 

6.2  MINERAÇÃO DE DADOS 

Na etapa de mineração de dados são escolhidas tanto as técnicas como 

também as tarefas de mineração. Neste trabalho, como o objeto é a meta preditiva, 

optou-se pela tarefa de classificação, pelas técnicas de árvore de decisão (algoritmo 

J48.J48) e regras de classificação (algoritmo J48.PART) geradas a partir da árvore 

de decisão.  

 

6.2.1  EXPERIMENTOS REALIZADOS NA MINERAÇÃO DE DADOS 

Os dados do experimento foram divididos em dois subgrupos, um para 

treinamento contendo 32.560 (2/3 do total dos dados) registros e outro para teste 

contendo 16.282 (1/3 do total dos dados). Este tipo de validação, conforme descrita 

na seção 3.2.1 é conhecida como validação “HOLD OUT”. 

A maior freqüência de exemplos está na classe “<=50K” , com 37.155 

exemplos que corresponde a 76% exemplos do total. A classe “>50K” contém 

11.687 exemplos. Com isso, os dados de treinamento foram distribuídos da seguinte 

forma: 24.745 exemplos rotulados com a classe “<=50K” e 7.815 exemplos rotulados 

com a classe “>50K”. Os dados de testes estão distribuídos com 12.410 exemplos 

rotulados com a classe “<=50K” e 3.872 exemplos rotulados com a classe “>50K”. 

 

6.2.1.1  ALGORITMO J48.J48 

Os primeiros experimentos foram realizados com o algoritmo de classificação 

J48.J48. Num primeiro momento o algoritmo foi aplicado na base de treinamento e 

obteve 84,0264% de acerto na classificação dos dados. A tabela 6.4 mostra a matriz 
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de confusão dos dados de treinamento gerada pela ferramenta WEKA utilizando o 

algoritmo J48.J48. 

 

Tabela 6.4 – Matriz de Confusão do experimento com algoritmo J48.J48. 

 Classe real do experimento 

<=50K > 50K 

Classe 

prevista  

<=50K 23.051 1.694 

> 50K 3.507 4.308 

 
A tabela 6.5 mostra as medidas de desempenho referentes ao classificador geradas 

pela ferramenta WEKA utilizando o algoritmo J48.J48. 

 

Tabela 6.5 – Medidas de desempenho referentes ao classificador do algoritmo 

J48.J48. 

Precisão Erro Sensitividade Especificidade Classe 

0,868 0,132 0,932 0,449 <=50K 

0,718 0,282 0,551 0,068 >50K 

 

Após a aplicação do algoritmo nos dados de treinamento, foi feito uma 

simulação da árvore de decisão gerada pelos dados de treinamento nos dados de 

teste. Nesta simulação nos dados de teste a taxa de acerto foi de 83,2269%, 

conforme previsto um pouco menor do que nos dados de treinamento, pois os dados 

de teste não são considerados na fase de treinamento. O algoritmo teve uma melhor 

precisão na classificação da classe “<=50K” obtendo precisão de 86,30% de acerto. 

Na classe “>50K” a precisão foi de 69,40% de acerto. 

Pode-se observar que as árvores de decisão geradas nestes experimentos, 

ficaram grandes, com 369 níveis, dificultando assim sua avaliação. A performance 

de geração da árvore de decisão foi considerada muito satisfatória. O anexo C deste 

documento apresenta os dados de saída da ferramenta WEKA na utilização do 

algoritmo J48.J48 para os dados de treinamento e de teste. 
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6.2.1.2  ALGORITMO J48.PART 

Para geração das regras de classificação foi utilizado o algoritmo J48.PART. 

O algoritmo foi aplicado na base de treinamento e obteve acerto total de 85,3778% 

de acerto na classificação dos dados. A tabela 6.6 mostra a matriz de confusão dos 

dados de treinamento.  

 

Tabela 6.6 – Matriz de Confusão do experimento com algoritmo J48.PART. 

 Classe real do experimento 

<=50K > 50K 

Classe 

prevista  

<=50K 22.896 1.849 

> 50K 2.912 4.903 

 

O algoritmo teve uma precisão de 88,7% na classificação da classe “<=50K” e 

72,6% na classificação da classe “>50K”. O algoritmo gerou 464 regras de 

classificação. 

A tabela 6.7 mostra as medidas de desempenho referentes ao classificador 

geradas pela ferramenta WEKA utilizando o algoritmo J48.PART. 

 

Tabela 6.7 – Medidas de desempenho referentes ao classificador do algoritmo 

J48.PART. 

Precisão Erro Sensitividade Especificidade Classe 

0,887 0,113 0,925 0,373 <=50K 

0,726 0,274 0,627 0,075 >50K 

 

O anexo D deste documento apresenta os dados de saída da ferramenta WEKA 

utilizando o algoritmo J48.PART nos dados de treinamento. 

 

6.3  PÓS-PROCESSAMENTO 

O primeiro passo dessa etapa foi à criação das tabelas DADOS e REGRAS. A 

tabela DADOS foi criada com todos os 48.842 registros da base de dados. Para 

alimentar os campos NUM, ANTECEDENTE e CONSEQUENTE da tabela REGRAS 

foi executado o procedimento IMPORTA_REGRAS_WEKA do pacote implementado. 



66 
 

 
 

O segundo passo dessa etapa foi à execução do procedimento 

CALCULO_MEDIDAS para calcular as medidas de cada regra individualmente. Após 

essa execução o ambiente ficou preparado para execução de consultas (querys) 

para selecionar as regras mais importantes. 

6.3.1  ANÁLISE DE DESEMPENHO DAS REGRAS 

Foi executada uma consulta para selecionar todas as regras com precisão 

igual a 1, isto é, as regras têm 100% de cobertura. A tabela 6.8 apresenta o 

resultado desta consulta. 

 

Tabela 6.8 – Regras com 100% de precisão. 

NUM REGRA CA 

42 IF MARITAL_STATUS = 'Divorced' AND EDUCATION = '7th-8th' 
THEN SALARY = '<=50K' 

101 

17 IF MARITAL_STATUS = 'Separated' AND EDUCATION = '11th' THEN 
SALARY = '<=50K' 

79 

233 IF AGE = 'young' AND NATIVE_COUNTRY = 'El-Salvador' THEN 
SALARY = '<=50K' 

69 

66 IF MARITAL_STATUS = 'Never-married' AND EDUCATION = 'Assoc-
voc' AND OCCUPATION = 'Other-service' THEN SALARY = '<=50K' 

68 

4 IF MARITAL_STATUS = 'Married-spouse-absent' AND 
HOURS_PER_WEEK = 'full-time' AND OCCUPATION = 'Adm-clerical' 
THEN SALARY = '<=50K' 

66 

12 IF MARITAL_STATUS = 'Married-spouse-absent' AND 
NATIVE_COUNTRY = 'Mexico' THEN SALARY = '<=50K' 

55 

57 IF EDUCATION = '1st-4th' AND OCCUPATION = 'Other-service' 
THEN SALARY = '<=50K' 

55 

31 IF MARITAL_STATUS = 'Separated' AND EDUCATION = '9th' THEN 
SALARY = '<=50K' 

41 

124 IF EDUCATION = 'HS-grad' AND NATIVE_COUNTRY = 'Columbia' 
THEN SALARY = '<=50K' 

34 

52 IF MARITAL_STATUS = 'Divorced' AND NATIVE_COUNTRY = 
'United-States' AND EDUCATION = 'Assoc-acdm' AND RACE = 
'Black' THEN SALARY = '<=50K' 

32 

132 IF MARITAL_STATUS = 'Never-married' AND NATIVE_COUNTRY = 
'India' AND AGE = 'young' THEN SALARY = '<=50K' 

27 

49 IF MARITAL_STATUS = 'Divorced' AND NATIVE_COUNTRY = 
'Germany' AND SEX = 'Female' THEN SALARY = '<=50K' 

27 

98 IF MARITAL_STATUS = 'Never-married' AND NATIVE_COUNTRY = 
'Cuba' THEN SALARY = '<=50K' 

26 

239 IF OCCUPATION = 'Exec-managerial' AND NATIVE_COUNTRY = 
'United-States' AND MARITAL_STATUS = 'Married-civ-spouse' AND 
EDUCATION = 'Masters' AND HOURS_PER_WEEK = 'too-many' 

24 
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THEN SALARY = '>50K' 
54 IF MARITAL_STATUS = 'Married-spouse-absent' AND EDUCATION = 

'10th' THEN SALARY = '<=50K' 
22 

176 IF MARITAL_STATUS = 'Married-spouse-absent' AND EDUCATION = 
'Assoc-acdm' THEN SALARY = '<=50K' 

21 

25 IF MARITAL_STATUS = 'Married-spouse-absent' AND 
NATIVE_COUNTRY = 'United-States' AND EDUCATION = 'Assoc-
voc' THEN SALARY = '<=50K' 

18 

82 IF EDUCATION = '12th' AND NATIVE_COUNTRY = 'United-States' 
AND MARITAL_STATUS = 'Separated' THEN SALARY = '<=50K' 

14 

23 IF MARITAL_STATUS = 'Married-spouse-absent' AND 
NATIVE_COUNTRY = 'Dominican-Republic' THEN SALARY = 
'<=50K' 

11 

146 IF EDUCATION = 'HS-grad' AND NATIVE_COUNTRY = 'Ecuador' 
AND HOURS_PER_WEEK = 'full-time' THEN SALARY = '<=50K' 

10 

186 IF MARITAL_STATUS = 'Divorced' AND NATIVE_COUNTRY = 
'Germany' AND HOURS_PER_WEEK = 'overtime' THEN SALARY = 
'<=50K' 

10 

263 IF EDUCATION = 'Masters' AND NATIVE_COUNTRY = 'Italy' THEN 
SALARY = '>50K' 

6 

101 IF MARITAL_STATUS = 'Never-married' AND NATIVE_COUNTRY = 
'Taiwan' AND HOURS_PER_WEEK = 'half-time' THEN SALARY = 
'<=50K' 

5 

281 IF EDUCATION = 'Bachelors' AND NATIVE_COUNTRY = 'Ecuador' 
THEN SALARY = '<=50K' 

5 

265 IF EDUCATION = 'Masters' AND NATIVE_COUNTRY = 'Taiwan' AND 
WORKCLASS = 'State-gov' THEN SALARY = '<=50K' 

4 

 

Destas 25 regras, pode-se considerar a regra 42 com o melhor desempenho, pois 

além de ter 100% de precisão, essa regra é a que cobre o maior número de 

exemplos conforme coluna CA da tabela 6.8. 

Também foi executada uma consulta para selecionar as 5 regras com maior 

número de exemplos cobertos. A tabela 6.9 mostra os resultados desta consulta. 

 

Tabela 6.9 – Cinco regras com maior número de exemplos cobertos. 

NUM REGRA CA 

396 IF MARITAL_STATUS = 'Never-married' THEN SALARY = '<=50K' 15384 
383 IF NATIVE_COUNTRY = 'United-States' AND MARITAL_STATUS = 

'Never-married' AND RACE = 'White' THEN SALARY = '<=50K' 
11578 

462 IF RACE = 'White' THEN SALARY = '>50K' 10607 
409 IF NATIVE_COUNTRY = 'United-States' AND WORKCLASS = 

'Private' AND AGE = 'young' THEN SALARY = '<=50K' 
9651 

107 IF MARITAL_STATUS = 'Never-married' AND NATIVE_COUNTRY 
= 'United-States' AND AGE = 'young' THEN SALARY = '<=50K' 

9583 
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Outra importante consulta executada, foi a seleção das 5 regras com maior 

confiabilidade negativa. A tabela 6.10 apresenta o resultado desta consulta. 

 

Tabela 6.10 – Cinco regras com maior confiabilidade negativa. 

NUM REGRA NEGREL_R 

462 IF RACE = 'White' THEN SALARY = '>50K' 0,847 
458 IF RACE = 'White' AND OCCUPATION = 'Exec-managerial' 

THEN SALARY = '>50K' 
0,792 

155 IF EDUCATION = 'Bachelors' AND MARITAL_STATUS = 
'Married-civ-spouse' AND HOURS_PER_WEEK = 'overtime' AND 
NATIVE_COUNTRY = 'United-States' THEN SALARY = '>50K' 

0,778 

419 IF NATIVE_COUNTRY = 'United-States' AND WORKCLASS = 
'Private' AND OCCUPATION = 'Prof-specialty' THEN SALARY = 
'>50K' 

0,773 

308 IF EDUCATION = 'Masters' AND NATIVE_COUNTRY = 
'United-States' AND RELATIONSHIP = 'Husband' THEN 
SALARY = '>50K' 

0,773 

 

Essa consulta é interessante para descobrir as regras com maior precisão para os 

exemplos não cobertos pela regra. 

Os códigos das consultas apresentadas nesta seção estão no anexo B deste 

documento. 

  

6.3.2  ANÁLISE DO GRAU DE INTERESSE DAS REGRAS 

Foi executada uma consulta para relacionar as regras com maior grau de 

surpresa dos atributos individuais. A tabela 6.11 mostra as 10 regras com o maior 

resultado para esta medida. 

 

Tabela 6.11 – Dez regras com maior grau de surpresa dos atributos individuais. 

NUM REGRA SURPATR_R 

443 IF RACE = 'White' AND NATIVE_COUNTRY = 'United-States' 
AND WORKCLASS = 'Private' AND OCCUPATION = 'Sales' 
AND HOURS_PER_WEEK = 'too-many' AND AGE = 'middle-
aged' THEN SALARY = '>50K' 

236,8358 

105 IF OCCUPATION = 'Other-service' AND NATIVE_COUNTRY 
= 'United-States' AND RACE = 'White' AND 
MARITAL_STATUS = 'Married-civ-spouse' AND 
HOURS_PER_WEEK = 'half-time' THEN SALARY = '<=50K' 

20,7214 

3 IF MARITAL_STATUS = 'Never-married' AND 9,5936 
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RELATIONSHIP = 'Own-child' THEN SALARY = '<=50K' 
435 IF RACE = 'Asian-Pac-Islander' AND AGE = 'middle-aged' 

THEN SALARY = '<=50K' 
6,7246 

461 IF RACE = 'White' AND AGE = 'senior' THEN SALARY = 
'<=50K' 

6,7246 

160 IF OCCUPATION = 'Machine-op-inspct' AND 
NATIVE_COUNTRY = 'United-States' AND 
MARITAL_STATUS = 'Married-civ-spouse' AND RACE = 
'Black' AND HOURS_PER_WEEK = 'full-time' AND AGE = 
'middle-aged' THEN SALARY = '<=50K' 

5,3188 

296 IF WORKCLASS = 'State-gov' AND RELATIONSHIP = 
'Husband' AND HOURS_PER_WEEK = 'full-time' AND AGE = 
'middle-aged' AND OCCUPATION = 'Protective-serv' THEN 
SALARY = '<=50K' 

4,0924 

269 IF MARITAL_STATUS = 'Never-married' AND AGE = 'senior' 
THEN SALARY = '>50K' 

2,6769 

208 IF OCCUPATION = 'Exec-managerial' AND 
NATIVE_COUNTRY = 'Taiwan' AND SEX = 'Male' THEN 
SALARY = '>50K' 

1,7596 

238 IF OCCUPATION = 'Exec-managerial' AND 
NATIVE_COUNTRY = 'Puerto-Rico' AND SEX = 'Male' AND 
AGE = 'middle-aged' THEN SALARY = '<=50K' 

1,5637 

 

Essas regras têm maior probabilidade de serem interessantes para o usuário. 

Foi executada uma consulta para selecionar as regras que cobrem até 500 

exemplos e que obtiveram melhores resultados para medida PS. Na tabela 6.12 são 

apresentadas as regras com melhores resultados para essa medida. 

 
Tabela 6.12 – Cinco regras com melhores resultados para medida PS. 

NUM REGRA OS CA 

268 IF EDUCATION = 'Masters' AND NATIVE_COUNTRY = 
'United-States' AND OCCUPATION = 'Exec-managerial' AND 
RACE = 'White' THEN SALARY = '>50K' 

335,552 493 

403 IF NATIVE_COUNTRY = 'United-States' AND WORKCLASS = 
'Self-emp-inc' AND HOURS_PER_WEEK = 'overtime' THEN 
SALARY = '>50K' 

298,035 483 

219 IF EDUCATION = 'Doctorate' THEN SALARY = '>50K' 288,866 431 
48 IF MARITAL_STATUS = 'Never-married' AND EDUCATION = 

'Assoc-acdm' THEN SALARY = '<=50K' 
271,469 497 

76 IF MARITAL_STATUS = 'Divorced' AND NATIVE_COUNTRY 
= 'United-States' AND HOURS_PER_WEEK = 'full-time' AND 
OCCUPATION = 'Other-service' THEN SALARY = '<=50K' 

269,887 479 

 

Importante observar que as regras que obtiveram melhores resultados para medida 

PS são as que cobrem o maior número de exemplos. Observando as regras e 
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verificando o número de exemplos cobertos pelas regras, nota-se que os valores 

obtidos na medida PS favorecem a classe ‘>50K’, que é a classe minoritária.   

Os códigos das consultas referentes a esta seção estão descritos no anexo B 

deste documento. 

 

6.4  CONCLUSÕES DOS EXPERIMENTOS 

Conforme mostrado o algoritmo J48.PART obteve melhor taxa de acerto do 

que o algoritmo J48.J48, assim como também a precisão de ambas as classes foi 

superior neste algoritmo. Analisando as medidas de sensitividade e especificidade o 

algoritmo J48.J48 teve o resultado um pouco melhor. 

Também ficou evidente que as regras de classificação geradas pelo algoritmo 

J48.PART, são mais fáceis de se analisar do que à árvore de decisão gerada pelo 

algoritmo J48.J48. Mesmo assim foi gerada uma quantidade grande de regras que 

dificultam a análise por parte do usuário. 

Portanto, tornou-se necessária a análise individual das regras através de 

medidas de desempenho, assim como também a análise do grau de interesse das 

regras descobertas. Essa análise foi feita executando consultas (querys) na tabela 

REGRAS para selecionar as mais importantes.  

Para análise de desempenho foram executadas três consultas. A primeira 

para selecionar as regras com precisão de 100% e dentre as 25 regras 

selecionadas, a regra de número 42 foi a que teve a maior cobertura. A segunda 

consulta selecionou as cinco regras que cobrem o maior número de exemplos, e a 

regra de número 396 foi a que obteve o melhor desempenho nesse critério. A última 

consulta de desempenho foi executada para selecionar as cinco regras com maior 

confiabilidade negativa e neste caso, a regra de número 462 foi a que obteve o 

melhor desempenho. 

Na análise de grau de interesse foram executadas duas consultas, uma para 

selecionar as dez regras com maior grau de interesse utilizando a medida de 

surpresa dos atributos individuais. Nesse caso, a regra de número 443 é a que tem 

maior probabilidade de ser interessante para o usuário. A segunda consulta foi 

executada para selecionar as cinco regras mais interessantes utilizando a medida 

PS para regras que cobrem até 500 exemplos. Nesse caso, a regra de número 268 

é a que tem a maior probabilidade de ser interessante para o usuário.  
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7 CONCLUSÃO 

No processo de descoberta de conhecimento em banco de dados, todas as 

etapas, desde o pré-processamento, passando pela mineração de dados até o pós-

processamento, são de extrema importância e exigem que a mesma atenção seja 

dispensada a cada uma delas. O sucesso de cada etapa depende do bom 

desenvolvimento da etapa anterior. 

Neste trabalho, o principal objetivo é a análise no pós-processamento das 

regras descobertas através de medidas de avaliação tanto de desempenho como 

também de grau de interesse, com a finalidade de selecionar as regras mais 

importantes, úteis e relevantes. Para se chegar nesse objetivo foi proposto um 

método contemplando todas as etapas do processo de KDD. A ferramenta WEKA foi 

utilizada na etapa de mineração de dados, através dos algoritmos J48.J48 e 

J48.PART. O algoritmo J48.J48 foi utilizado para gerar uma hipótese (classificador) 

na forma de árvore de decisão, e o algoritmo J48.PART para transformar a árvore de 

decisão em regras de classificação do tipo IF-THEN. Normalmente, na etapa de 

mineração de dados são geradas muitas regras, dificultando a análise das mesmas 

por parte do usuário. Portanto, no pós-processamento foi utilizado um pacote que foi 

desenvolvido para cálculo de medidas de desempenho e de grau de interesse das 

regras individualmente. Após a execução de procedimentos contidos nesse pacote, 

o ambiente ficou preparado para execuções de consultas (querys) utilizando as 

facilidades da linguagem SQL (Structured Query Language) para selecionar as 

regras mais importantes utilizando critérios de desempenho e de grau de interesse 

das regras. 

O desenvolvimento do estudo de caso utilizando o método proposto, apesar 

de não existir uma metodologia estabelecida para discussão dos resultados obtidos 

através das medidas de avaliação, obteve resultados satisfatórios selecionando as 

regras com maior valor para as medidas, observando-se assim as regras que mais 

se destacam.  Um aspecto positivo do método proposto é a grande mobilidade para 

seleção das regras descobertas, pois com a utilização da linguagem SQL o usuário 

pode realizar vários tipos de consultas e não apenas as que foram executadas no 

estudo de caso. 
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7.1  SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Como trabalhos futuros podem ser sugeridos: 

• Integração das ferramentas utilizadas no método proposto em um único 

sistema; 

• Incorporação de novas medidas de desempenho utilizando dados da 

tabela de contingência de Lavac (1999) no pacote implementado; 

• Incorporação de novas medidas de grau de interesse no pacote 

implementado, como a medida de grau de surpresa de pequenos 

disjuntos; 
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ANEXO A – FORMATAÇÃO DO ARQUIVO ARFF 

Segue os passos para formatação do arquivo ARFF que é compatível com o 

software WEKA: 

1) Carregar em um editor de texto o arquivo com os dados que se deseja 

formatar para o arquivo ARFF; 

2) Adicionar o nome do banco de dados usando a expressão @relation; 

3) Os atributos são formatados utilizando a expressão @attribute, espaço, o 

nome do atributo, espaço, tipo do atributo ou entre chaves os valores fixos; 

4) Os dados são formatados utilizando a expressão @data e nas linhas 

seguintes os registros. 

 

Segue um exemplo com a formatação do arquivo ARFF da base de 

dados utilizada nos experimentos deste documento. 
@relation census 

 

@attribute age {middle-aged, old, senior, young} 

@attribute workclass {Federal-gov, Local-gov, Never-worked, Private, Self-emp-inc, Self-emp-not-inc, State-gov, Without-pay} 

@attribute education {10th, 11th, 12th, 1st-4th, 5th-6th, 7th-8th, 9th, Assoc-acdm, Assoc-voc, Bachelors, Doctorate, HS-grad, Masters, Preschool, 

Prof-school, Some-college} 

@attribute marital-status {Divorced, Married-AF-spouse, Married-civ-spouse, Married-spouse-absent, Never-married, Separated, Widowed} 

@attribute occupation {Adm-clerical, Armed-Forces, Craft-repair, Exec-managerial, Farming-fishing, Handlers-cleaners, Machine-op-inspct, Other-

service, Priv-house-serv, Prof-specialty, Protective-serv, Sales, Tech-support, Transport-moving} 

@attribute relationship {Husband, Not-in-family, Other-relative, Own-child, Unmarried, Wife} 

@attribute race {Amer-Indian-Eskimo, Asian-Pac-Islander, Black, Other, White} 

@attribute sex {Female, Male} 

@attribute hours-per-week {full-time, half-time, overtime, too-many} 

@attribute native-country {Cambodia, Canada, China, Columbia, Cuba, Dominican-Republic, Ecuador, El-Salvador, England, France, Germany, 

Greece, Guatemala, Haiti, Holand-Netherlands, Honduras, Hong, Hungary, India, Iran, Ireland, Italy, Jamaica, Japan, Laos, Mexico, Nicaragua, 

Outlying-US(Guam-USVI-etc), Peru, Philippines, Poland, Portugal, Puerto-Rico, Scotland, South, Taiwan, Thailand, Trinadad&Tobago, United-

States, Vietnam, Yugoslavia} 

@attribute salary {<=50K, >50K} 

 

@data 

middle-aged,State-gov,Bachelors,Never-married,Adm-clerical,Not-in-family,White,Male,full-time,United-States,<=50K 

senior,Self-emp-not-inc,Bachelors,Married-civ-spouse,Exec-managerial,Husband,White,Male,half-time,United-States,<=50K 

middle-aged,Private,HS-grad,Divorced,Handlers-cleaners,Not-in-family,White,Male,full-time,United-States,<=50K 

senior,Private,11th,Married-civ-spouse,Handlers-cleaners,Husband,Black,Male,full-time,United-States,<=50K 

young,Private,Bachelors,Married-civ-spouse,Prof-specialty,Wife,Black,Female,full-time,Cuba,<=50K 

middle-aged,Private,Masters,Married-civ-spouse,Exec-managerial,Wife,White,Female,full-time,United-States,<=50K 

middle-aged,Private,9th,Married-spouse-absent,Other-service,Not-in-family,Black,Female,half-time,Jamaica,<=50K 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
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ANEXO B – CÓDIGO DO PACOTE IMPLEMENTADO 

 
CREATE OR REPLACE PACKAGE PKG_CALCULA_MEDIDAS IS 
TYPE T_CURSOR IS REF CURSOR; 
TYPE T_VETOR  IS TABLE OF VARCHAR2(50) INDEX BY BINARY_INTEGER; 
TYPE T_VETORG IS TABLE OF NUMBER INDEX BY BINARY_INTEGER; 
 
FUNCTION ITEM_TABELA_CONTINGENCIA(ANTECEDENTE IN VARCHAR2, CONSEQUENTE IN VARCHAR2, ITEM IN 
VARCHAR2) RETURN INTEGER; 
 
FUNCTION ACC_R(CA IN INTEGER, NCA IN INTEGER) RETURN NUMBER; 
 
FUNCTION ERR_R(CA IN INTEGER, NCA IN INTEGER) RETURN NUMBER; 
 
FUNCTION NEGREL_R(NCNA IN INTEGER, CNA IN INTEGER) RETURN NUMBER; 
 
FUNCTION SENS_R(CA IN INTEGER, CNA IN INTEGER) RETURN NUMBER; 
 
FUNCTION ESPEC_R(NCNA IN INTEGER, NCA IN INTEGER) RETURN NUMBER; 
 
FUNCTION PS_R(CA IN INTEGER, NCA IN INTEGER, CNA IN INTEGER, NCNA IN INTEGER) RETURN NUMBER; 
 
FUNCTION SURPATR_R(NUMATRIB IN INTEGER, ANTECEDENTE IN VARCHAR2, VETORATRIB IN T_VETOR, GINFOC 
IN NUMBER) RETURN NUMBER; 
 
PROCEDURE IMPORTA_REGRAS_WEKA; 
 
PROCEDURE CALCULO_MEDIDAS; 
 
END PKG_CALCULA_MEDIDAS; 
/ 
 
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY PKG_CALCULA_MEDIDAS IS 
 
FUNCTION ITEM_TABELA_CONTINGENCIA(ANTECEDENTE IN VARCHAR2, CONSEQUENTE IN VARCHAR2, ITEM IN 
VARCHAR2) RETURN INTEGER IS 
/* 
  PARÂMETROS: ANTECEDENTE - ANTECEDENTE DA REGRA 
              CONSEQUENTE - CONSEQUENTE DA REGRA 
              ITEM 
                - CA   - NÚMERO DE REGRAS ONDE TANTO O CONSEQUENTE QUANTO ANTECEDENTE 
                         SÃO VERDADEIRO 
                - NCA  - NÚMERO DE REGRAS ONDE CONSEQUENTE É FALSO E O ANTECEDENTE É 
                         VERDADEIRO 
                - CNA  - NÚMERO DE REGRAS ONDE CONSEQUENTE É VERDADEIRO E O 
                          ANTECEDENTE É FALSO 
                - NCNA - NÚMERO DE REGRAS ONDE TANTO O CONSEQUENTE QUANTO ANTECEDENTE 
                          SÃO FALSOS 
*/ 
VSQL    VARCHAR2(300); 
VCA     INTEGER; 
VNCA    INTEGER; 
VCNA    INTEGER; 
VNCNA   INTEGER; 
C_DADOS T_CURSOR; 
BEGIN 
  -- CÁLCULO DO NÚMERO DE REGRAS ONDE TANTO O ANTECEDENTE QUANTO CONSEQUENTE SÃO VERDADEIROS - 
INÍCIO 
  IF ITEM IN ('CA', 'NCA', 'CNA', 'NCNA') THEN 
    VSQL:= 'SELECT COUNT(*) QUANT 
    FROM DADOS 
    WHERE '||ANTECEDENTE||' AND '||CONSEQUENTE; 
   
    OPEN C_DADOS FOR VSQL; 
    LOOP 
      FETCH C_DADOS INTO VCA; 
      EXIT WHEN C_DADOS%NOTFOUND; 
    END LOOP; 
    IF ITEM = 'CA' THEN 
      RETURN VCA; 
    END IF; 
  END IF; 
  -- CÁLCULO DO NÚMERO DE REGRAS ONDE TANTO O ANTECEDENTE QUANTO CONSEQUENTE SÃO VERDADEIROS - 
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FIM 
   
  -- CÁLCULO DO NÚMERO DE REGRAS ONDE O ANTECEDENTE É VERDADEIRO E O CONSEQUENTE É FALSO - 
INÍCIO 
  IF ITEM IN ('NCA', 'NCNA') THEN 
    VSQL:= 'SELECT COUNT(*) QUANT 
    FROM DADOS 
    WHERE '||ANTECEDENTE; 
 
    OPEN C_DADOS FOR VSQL; 
    LOOP 
      FETCH C_DADOS INTO VNCA; 
      EXIT WHEN C_DADOS%NOTFOUND; 
    END LOOP;     
    VNCA:= VNCA - VCA; 
    IF ITEM = 'NCA' THEN 
      RETURN VNCA; 
    END IF; 
  END IF; 
  -- CÁLCULO DO NÚMERO DE REGRAS ONDE O ANTECEDENTE É VERDADEIRO E O CONSEQUENTE É FALSO - FIM 
   
  -- CÁLCULO DO NÚMERO DE REGRAS ONDE O ANTECEDENTE É FALSO E O CONSEQUENTE É VERDADEIRO - 
INÍCIO 
  IF ITEM = 'CNA' THEN 
    VSQL:= 'SELECT COUNT(*) QUANT 
    FROM DADOS 
    WHERE '||CONSEQUENTE; 
 
    OPEN C_DADOS FOR VSQL; 
    LOOP 
      FETCH C_DADOS INTO VCNA; 
      EXIT WHEN C_DADOS%NOTFOUND; 
    END LOOP; 
    VCNA:= VCNA - VCA; 
    RETURN VCNA; 
  END IF;   
  -- CÁLCULO DO NÚMERO DE REGRAS ONDE O ANTECEDENTE É FALSO E O CONSEQUENTE É VERDADEIRO - FIM 
   
  -- CÁLCULO DO NÚMERO DE REGRAS ONDE O TANTO O ANTECEDENTE COMO O CONSEQUENTE SÃO FALSOS - 
INÍCIO 
  IF ITEM = 'NCNA' THEN 
    VSQL:= 'SELECT COUNT(*) QUANT 
    FROM DADOS 
    WHERE '||REPLACE(CONSEQUENTE, '=', '<>'); 
 
    OPEN C_DADOS FOR VSQL; 
    LOOP 
      FETCH C_DADOS INTO VNCNA; 
      EXIT WHEN C_DADOS%NOTFOUND; 
    END LOOP; 
    VNCNA:= VNCNA - VNCA; 
    RETURN VNCNA; 
  END IF; 
  -- CÁLCULO DO NÚMERO DE REGRAS ONDE O TANTO O ANTECEDENTE COMO O CONSEQUENTE SÃO FALSOS - 
FIM 
END ITEM_TABELA_CONTINGENCIA; 
 
FUNCTION ACC_R(CA IN INTEGER, NCA IN INTEGER) RETURN NUMBER IS 
BEGIN 
  IF (CA+NCA) = 0 THEN 
    RETURN 0; 
  ELSE 
    RETURN TRUNC(CA/(CA+NCA), 3); 
  END IF; 
END ACC_R; 
 
FUNCTION ERR_R(CA IN INTEGER, NCA IN INTEGER) RETURN NUMBER IS 
BEGIN 
  IF (CA+NCA) = 0 THEN 
    RETURN 0; 
  ELSE   
    RETURN TRUNC(1 -(CA/(CA+NCA)), 3); 
  END IF; 
END ERR_R; 
 
FUNCTION NEGREL_R(NCNA IN INTEGER, CNA IN INTEGER) RETURN NUMBER IS 
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BEGIN 
  IF (NCNA+CNA) = 0 THEN 
    RETURN 0; 
  ELSE 
    RETURN TRUNC(NCNA/(NCNA+CNA), 3); 
  END IF; 
END NEGREL_R; 
 
FUNCTION SENS_R(CA IN INTEGER, CNA IN INTEGER) RETURN NUMBER IS 
BEGIN 
  IF (CA+CNA) = 0 THEN 
    RETURN 0; 
  ELSE 
    RETURN TRUNC(CA/(CA+CNA), 3); 
  END IF; 
END SENS_R; 
 
FUNCTION ESPEC_R(NCNA IN INTEGER, NCA IN INTEGER) RETURN NUMBER IS 
BEGIN 
  IF (NCNA+NCA) = 0 THEN 
    RETURN 0; 
  ELSE 
    RETURN TRUNC(NCNA/(NCNA+NCA), 3); 
  END IF; 
END ESPEC_R; 
 
FUNCTION PS_R(CA IN INTEGER, NCA IN INTEGER, CNA IN INTEGER, NCNA IN INTEGER) RETURN NUMBER IS 
BEGIN 
  RETURN TRUNC(CA-((((CA+NCA)*(CA+CNA))/(CA+NCA+CNA+NCNA))),3); 
END PS_R; 
 
FUNCTION SURPATR_R(NUMATRIB IN INTEGER, ANTECEDENTE IN VARCHAR2, VETORATRIB IN T_VETOR, GINFOC 
IN NUMBER) RETURN NUMBER IS 
VSQL        VARCHAR2(300); 
C_DADOS     T_CURSOR; 
VTOTAL      INTEGER; 
VATRIB      VARCHAR2(50); 
VQUANTA     INTEGER; 
VCLASSE     VARCHAR2(50); 
VQUANT      INTEGER; 
VGINFO      NUMBER:= 0; 
VGINFOA     NUMBER:= 0; 
VCOUNT      NUMBER:= 0; 
VETORGINGOA T_VETORG; 
VSURPATR    NUMBER:= 0; 
BEGIN 
  -- VERIFICAR EXISTÊNCIA DE ATRIBUTOS - INÍCIO 
  SELECT COUNT(*) INTO VTOTAL FROM DADOS; 
  FOR I IN 0..NUMATRIB-1 LOOP 
    IF INSTR(ANTECEDENTE, VETORATRIB(I)) > 0 THEN 
      VSQL:= 'SELECT '||VETORATRIB(I)||', COUNT(*) QUANT 
      FROM DADOS GROUP BY '||VETORATRIB(I); 
      OPEN C_DADOS FOR VSQL; 
      LOOP 
        FETCH C_DADOS INTO VATRIB, VQUANTA; 
        EXIT WHEN C_DADOS%NOTFOUND; 
        VGINFOA:= TRUNC(VQUANTA/VTOTAL, 5); 
        VSQL:= 'SELECT '||VETORATRIB(I)||', SALARY, COUNT(*) QUANT 
        FROM DADOS GROUP BY '||VETORATRIB(I)||', SALARY'; 
        OPEN C_DADOS FOR VSQL; 
        LOOP 
          FETCH C_DADOS INTO VATRIB, VCLASSE, VQUANT; 
          EXIT WHEN C_DADOS%NOTFOUND; 
          VGINFO:= VGINFO + (TRUNC(VQUANT/VQUANTA, 5) * log(2, VQUANT/VQUANTA)); 
        END LOOP; 
        VGINFOA:= VGINFOA * - VGINFO; 
      END LOOP; 
      VCOUNT:= VCOUNT + 1; 
    END IF; 
    VETORGINGOA(VCOUNT):= GINFOC - VGINFOA; 
  END LOOP; 
  FOR C IN 1.. VCOUNT LOOP 
    VSURPATR:= VSURPATR + VETORGINGOA(C); 
  END LOOP; 
  IF VCOUNT = 0 THEN 
    VSURPATR:= 0; 



81 
 

 
 

  ELSE 
    VSURPATR:= 1/(VSURPATR/VCOUNT); 
  END IF; 
  -- VERIFICAR EXISTÊNCIA DE ATRIBUTOS - FIM 
  RETURN VSURPATR; 
END SURPATR_R; 
 
PROCEDURE IMPORTA_REGRAS_WEKA IS 
VNUM         INTEGER:=1; 
VANTECEDENTE VARCHAR(300); 
VCONSEQUENTE VARCHAR(50); 
 
CURSOR C_REGRA_WEKA IS 
      SELECT * 
      FROM REGRAS_WEKA; 
       
BEGIN 
  DELETE FROM REGRAS; 
  COMMIT; 
  VANTECEDENTE:= NULL; 
  VCONSEQUENTE:= NULL; 
  FOR R IN C_REGRA_WEKA LOOP 
      IF INSTR(R.REGRAS, ':') IS NULL THEN 
        INSERT INTO REGRAS (NUM, ANTECEDENTE, CONSEQUENTE) VALUES(VNUM, TRIM(VANTECEDENTE), 
TRIM(VCONSEQUENTE)); 
        COMMIT; 
        VNUM:= VNUM + 1; 
        VANTECEDENTE:= NULL; 
        VCONSEQUENTE:= NULL; 
      ELSIF INSTR(R.REGRAS, ':') = 0 THEN         
        VANTECEDENTE:= VANTECEDENTE||' '||SUBSTR(R.REGRAS, 1, INSTR(R.REGRAS, '=') + 
1)||''''|| 
        SUBSTR(R.REGRAS, INSTR(R.REGRAS, '=') + 2, INSTR(R.REGRAS, 'AND')-INSTR(R.REGRAS, '=') 
- 3)|| 
        ''''||' AND'; 
      ELSE 
        VANTECEDENTE:= VANTECEDENTE||' '||SUBSTR(R.REGRAS, 1, INSTR(R.REGRAS, '=') + 
1)||''''|| 
        SUBSTR(R.REGRAS, INSTR(R.REGRAS, '=') + 2, INSTR(R.REGRAS, ':')-INSTR(R.REGRAS, '=')- 
2 )||''''; 
        VCONSEQUENTE:= 'SALARY = '||''''||TRIM(SUBSTR(R.REGRAS, INSTR(R.REGRAS, ':') + 2, 
5))||''''; 
      END IF; 
  END LOOP; 
END IMPORTA_REGRAS_WEKA; 
 
PROCEDURE CALCULO_MEDIDAS IS 
VQUANT        INTEGER; 
VCA           INTEGER; 
VNCA          INTEGER; 
VCNA          INTEGER; 
VNCNA         INTEGER; 
VACC_R        NUMBER; 
VERR_R        NUMBER; 
VNEGREL_R     NUMBER; 
VSENS_R       NUMBER; 
VESPEC_R      NUMBER; 
VPS_R         NUMBER; 
VGINFOC       NUMBER:= 0; 
VSURPATR_R    NUMBER; 
 
VSQL          VARCHAR2(300); 
TYPE T_CURSOR IS REF CURSOR; 
C_DADOS       T_CURSOR; 
VETORATRIB    T_VETOR; 
VNUMATRIB     INTEGER:= 0; 
 
CURSOR C_REGRA IS 
      SELECT NUM, ANTECEDENTE, CONSEQUENTE 
      FROM REGRAS; 
 
CURSOR C_GINFOC IS 
      SELECT SALARY, COUNT(*) QUANT 
      FROM DADOS 
      GROUP BY SALARY; 
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CURSOR C_ATRIB IS           
      SELECT COLUMN_NAME FROM ALL_TAB_COLUMNS 
      WHERE TABLE_NAME = 'DADOS'; 
BEGIN 
  -- ALIMENTA VETOR DE ATRIBUTOS COM OS ATRIBUTOS DA TABELA DADOS - INÍCIO 
  FOR A IN C_ATRIB LOOP 
    VETORATRIB(VNUMATRIB):= A.COLUMN_NAME; 
    VNUMATRIB:= VNUMATRIB + 1; 
  END LOOP; 
  -- ALIMENTA VETOR DE ATRIBUTOS COM OS ATRIBUTOS DA TABELA DADOS - FIM 
   
  -- CÁLCULO DO GANHO DE INFORMAÇÃO DAS CLASSES - INÍCIO 
  VGINFOC:= 0; 
  FOR G IN C_GINFOC LOOP 
    SELECT COUNT(*) INTO VQUANT FROM DADOS; 
    VGINFOC:= VGINFOC + ((TRUNC(G.QUANT/VQUANT, 5))*log(2, G.QUANT/VQUANT)); 
  END LOOP; 
  VGINFOC:= -VGINFOC;   
  -- CÁLCULO DO GANHO DE INFORMAÇÃO DAS CLASSES - FIM 
  FOR R IN C_REGRA LOOP 
      -- GERA TABELA DE CONTINGÊNCIA - INÍCIO 
      VCA:= PKG_CALCULA_MEDIDAS.ITEM_TABELA_CONTINGENCIA(R.ANTECEDENTE, R.CONSEQUENTE, 'CA'); 
      VNCA:= PKG_CALCULA_MEDIDAS.ITEM_TABELA_CONTINGENCIA(R.ANTECEDENTE, R.CONSEQUENTE, 
'NCA'); 
      VCNA:= PKG_CALCULA_MEDIDAS.ITEM_TABELA_CONTINGENCIA(R.ANTECEDENTE, R.CONSEQUENTE, 
'CNA'); 
      VNCNA:= PKG_CALCULA_MEDIDAS.ITEM_TABELA_CONTINGENCIA(R.ANTECEDENTE, R.CONSEQUENTE, 
'NCNA'); 
      -- GERA TABELA DE CONTINGÊNCIA - FIM 
       
      -- CÁLCULO DAS MEDIDAS DE DESEMPENHO - INÍCIO 
      VACC_R:= PKG_CALCULA_MEDIDAS.ACC_R(VCA, VNCA); 
      VERR_R:= PKG_CALCULA_MEDIDAS.ERR_R(VCA, VNCA); 
      VNEGREL_R:= PKG_CALCULA_MEDIDAS.NEGREL_R(VNCNA, VCNA); 
      VSENS_R:= PKG_CALCULA_MEDIDAS.SENS_R(VCA, VCNA); 
      VESPEC_R:= PKG_CALCULA_MEDIDAS.ESPEC_R(VNCNA, VNCA); 
      -- CÁLCULO DAS MEDIDAS DE DESEMPENHO - FIM 
       
      -- CÁLCULO DAS MEDIDAS DE GRAU DE INTERESSE - INÍCIO 
      VPS_R:= PKG_CALCULA_MEDIDAS.PS_R(VCA, VNCA, VCNA, VNCNA); 
      VSURPATR_R:= PKG_CALCULA_MEDIDAS.SURPATR_R(VNUMATRIB, R.ANTECEDENTE, VETORATRIB, 
VGINFOC); 
      -- CÁLCULO DAS MEDIDAS DE GRAU DE INTERESSE - FIM 
       
      UPDATE REGRAS SET ACC_R     = VACC_R, 
                        ERR_R     = VERR_R, 
                        NEGREL_R  = VNEGREL_R, 
                        SENS_R    = VSENS_R, 
                        ESPEC_R   = VESPEC_R, 
                        PS_R      = VPS_R, 
                        SURPATR_R = VSURPATR_R, 
                        CA        = VCA, 
                        NCA       = VNCA, 
                        CNA       = VCNA, 
                        NCNA      = VNCNA 
      WHERE NUM=R.NUM; 
      COMMIT; 
  END LOOP; 
END CALCULO_MEDIDAS; 
 
END PKG_CALCULA_MEDIDAS; 
/ 
-- Consultas (querys) utilizadas no estudo de caso 
SELECT * FROM 
(SELECT NUM, 'IF '||ANTECEDENTE||' THEN '||CONSEQUENTE AS REGRA, ACC_R, CA 
FROM REGRAS 
WHERE ACC_R = 1 
ORDER BY ACC_R DESC, CA DESC) 
 
SELECT * FROM 
(SELECT NUM, 'IF '||ANTECEDENTE||' THEN '||CONSEQUENTE AS REGRA, CA 
FROM REGRAS 
ORDER BY CA DESC) 
WHERE ROWNUM BETWEEN 1 AND 5 
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SELECT * FROM 
(SELECT NUM, 'IF '||ANTECEDENTE||' THEN '||CONSEQUENTE AS REGRA, NEGREL_R 
FROM REGRAS 
ORDER BY NEGREL_R  DESC) 
WHERE ROWNUM BETWEEN 1 AND 5 
 
SELECT * FROM 
(SELECT NUM, 'IF '||ANTECEDENTE||' THEN '||CONSEQUENTE AS REGRA, SURPATR_R 
FROM REGRAS 
ORDER BY SURPATR_R  DESC) 
WHERE ROWNUM BETWEEN 1 AND 10 
 
SELECT * FROM 
(SELECT NUM, 'IF '||ANTECEDENTE||' THEN '||CONSEQUENTE AS REGRA, PS_R, CA 
FROM REGRAS 
WHERE CA <= 500 
ORDER BY PS_R  DESC) 
WHERE ROWNUM BETWEEN 1 AND 5 
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ANEXO C – ARQUIVO DE SAÍDA DA FERRAMENTA WEKA PARA O 

ALGORITMO J48.J48 

 
=== Run information === 
 
Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 
Relation:     census_treinamento 
Instances:    32560 
Attributes:   11 
              AGE 
              WORKCLASS 
              EDUCATION 
              MARITAL_STATUS 
              OCCUPATION 
              RELATIONSHIP 
              RACE 
              SEX 
              HOURS_PER_WEEK 
              NATIVE_COUNTRY 
              SALARY 
Test mode:    evaluate on training data 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
J48 pruned tree 
------------------ 
 
MARITAL_STATUS = Divorced 
|   HOURS_PER_WEEK = full-time: <=50K (2859.0/182.0) 
|   HOURS_PER_WEEK = half-time: <=50K (320.0/7.0) 
|   HOURS_PER_WEEK = overtime 
|   |   EDUCATION = 10th: <=50K (22.0/1.0) 
|   |   EDUCATION = 11th: <=50K (26.0/3.0) 
|   |   EDUCATION = 12th: <=50K (5.0/1.0) 
|   |   EDUCATION = 1st-4th: <=50K (0.0) 
|   |   EDUCATION = 5th-6th: <=50K (3.0) 
|   |   EDUCATION = 7th-8th: <=50K (11.0) 
|   |   EDUCATION = 9th: <=50K (7.0) 
|   |   EDUCATION = Assoc-acdm: <=50K (54.0/7.0) 
|   |   EDUCATION = Assoc-voc: <=50K (54.0/10.0) 
|   |   EDUCATION = Bachelors 
|   |   |   AGE = middle-aged: <=50K (146.0/52.0) 
|   |   |   AGE = old: <=50K (1.0) 
|   |   |   AGE = senior 
|   |   |   |   OCCUPATION = Adm-clerical: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   OCCUPATION = Armed-Forces: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   OCCUPATION = Craft-repair: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   OCCUPATION = Exec-managerial: >50K (19.75/5.75) 
|   |   |   |   OCCUPATION = Farming-fishing: <=50K (2.08/1.0) 
|   |   |   |   OCCUPATION = Handlers-cleaners: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   OCCUPATION = Machine-op-inspct: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   OCCUPATION = Other-service: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   OCCUPATION = Priv-house-serv: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   OCCUPATION = Prof-specialty 
|   |   |   |   |   SEX = Female: <=50K (12.63/1.0) 
|   |   |   |   |   SEX = Male: >50K (4.0/1.0) 
|   |   |   |   OCCUPATION = Protective-serv: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   OCCUPATION = Sales: <=50K (13.51/4.0) 
|   |   |   |   OCCUPATION = Tech-support: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   OCCUPATION = Transport-moving: <=50K (1.04) 
|   |   |   AGE = young: <=50K (8.0/1.0) 
|   |   EDUCATION = Doctorate: >50K (21.0/3.0) 
|   |   EDUCATION = HS-grad: <=50K (339.0/34.0) 
|   |   EDUCATION = Masters 
|   |   |   OCCUPATION = Adm-clerical: <=50K (3.07) 
|   |   |   OCCUPATION = Armed-Forces: <=50K (0.0) 
|   |   |   OCCUPATION = Craft-repair: <=50K (0.0) 
|   |   |   OCCUPATION = Exec-managerial: >50K (32.75/9.75) 
|   |   |   OCCUPATION = Farming-fishing: <=50K (0.0) 
|   |   |   OCCUPATION = Handlers-cleaners: <=50K (0.0) 
|   |   |   OCCUPATION = Machine-op-inspct: <=50K (0.0) 
|   |   |   OCCUPATION = Other-service: <=50K (0.0) 
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|   |   |   OCCUPATION = Priv-house-serv: <=50K (0.0) 
|   |   |   OCCUPATION = Prof-specialty: <=50K (38.89/9.0) 
|   |   |   OCCUPATION = Protective-serv: >50K (3.07/1.07) 
|   |   |   OCCUPATION = Sales 
|   |   |   |   AGE = middle-aged: >50K (4.09/0.09) 
|   |   |   |   AGE = old: <=50K (0.09) 
|   |   |   |   AGE = senior: <=50K (4.0) 
|   |   |   |   AGE = young: <=50K (0.0) 
|   |   |   OCCUPATION = Tech-support: <=50K (0.0) 
|   |   |   OCCUPATION = Transport-moving: >50K (1.02/0.02) 
|   |   EDUCATION = Preschool: <=50K (0.0) 
|   |   EDUCATION = Prof-school 
|   |   |   RELATIONSHIP = Husband: >50K (0.0) 
|   |   |   RELATIONSHIP = Not-in-family: >50K (17.0/3.0) 
|   |   |   RELATIONSHIP = Other-relative: >50K (0.0) 
|   |   |   RELATIONSHIP = Own-child: <=50K (1.0) 
|   |   |   RELATIONSHIP = Unmarried: <=50K (5.0/2.0) 
|   |   |   RELATIONSHIP = Wife: >50K (0.0) 
|   |   EDUCATION = Some-college: <=50K (266.0/37.0) 
|   HOURS_PER_WEEK = too-many: <=50K (138.0/30.0) 
MARITAL_STATUS = Married-AF-spouse 
|   EDUCATION = 10th: <=50K (0.0) 
|   EDUCATION = 11th: <=50K (0.0) 
|   EDUCATION = 12th: <=50K (0.0) 
|   EDUCATION = 1st-4th: <=50K (0.0) 
|   EDUCATION = 5th-6th: <=50K (0.0) 
|   EDUCATION = 7th-8th: <=50K (0.0) 
|   EDUCATION = 9th: <=50K (0.0) 
|   EDUCATION = Assoc-acdm: <=50K (2.0) 
|   EDUCATION = Assoc-voc: >50K (1.0) 
|   EDUCATION = Bachelors: >50K (4.0) 
|   EDUCATION = Doctorate: <=50K (0.0) 
|   EDUCATION = HS-grad: <=50K (13.0/3.0) 
|   EDUCATION = Masters: <=50K (0.0) 
|   EDUCATION = Preschool: <=50K (0.0) 
|   EDUCATION = Prof-school: <=50K (0.0) 
|   EDUCATION = Some-college: >50K (3.0/1.0) 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse 
|   EDUCATION = 10th: <=50K (349.0/55.0) 
|   EDUCATION = 11th: <=50K (354.0/44.0) 
|   EDUCATION = 12th: <=50K (130.0/29.0) 
|   EDUCATION = 1st-4th: <=50K (81.0/6.0) 
|   EDUCATION = 5th-6th: <=50K (172.0/15.0) 
|   EDUCATION = 7th-8th: <=50K (360.0/35.0) 
|   EDUCATION = 9th: <=50K (230.0/20.0) 
|   EDUCATION = Assoc-acdm 
|   |   AGE = middle-aged 
|   |   |   OCCUPATION = Adm-clerical: >50K (33.22/14.22) 
|   |   |   OCCUPATION = Armed-Forces: >50K (0.0) 
|   |   |   OCCUPATION = Craft-repair 
|   |   |   |   RELATIONSHIP = Husband: <=50K (47.0/17.0) 
|   |   |   |   RELATIONSHIP = Not-in-family: >50K (2.0) 
|   |   |   |   RELATIONSHIP = Other-relative: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   RELATIONSHIP = Own-child: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   RELATIONSHIP = Unmarried: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   RELATIONSHIP = Wife: >50K (1.33/0.33) 
|   |   |   OCCUPATION = Exec-managerial: >50K (50.33/7.33) 
|   |   |   OCCUPATION = Farming-fishing 
|   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = full-time: <=50K (3.0) 
|   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = half-time: <=50K (0.04) 
|   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = overtime: >50K (3.0/1.0) 
|   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = too-many: <=50K (0.0) 
|   |   |   OCCUPATION = Handlers-cleaners: <=50K (6.04) 
|   |   |   OCCUPATION = Machine-op-inspct: <=50K (10.07/2.0) 
|   |   |   OCCUPATION = Other-service: <=50K (9.06/3.0) 
|   |   |   OCCUPATION = Priv-house-serv: >50K (0.0) 
|   |   |   OCCUPATION = Prof-specialty: >50K (44.29/19.29) 
|   |   |   OCCUPATION = Protective-serv 
|   |   |   |   WORKCLASS = Federal-gov: <=50K (1.01) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Local-gov: >50K (10.07/3.07) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Never-worked: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Private: <=50K (2.01) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Self-emp-inc: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Self-emp-not-inc: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   WORKCLASS = State-gov: <=50K (3.02) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Without-pay: <=50K (0.0) 
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|   |   |   OCCUPATION = Sales 
|   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = full-time: <=50K (14.0/6.0) 
|   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = half-time: <=50K (3.28) 
|   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = overtime: >50K (25.0/9.0) 
|   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = too-many: <=50K (1.0) 
|   |   |   OCCUPATION = Tech-support: >50K (26.17/12.17) 
|   |   |   OCCUPATION = Transport-moving: <=50K (11.07/2.0) 
|   |   AGE = old: <=50K (4.0/1.0) 
|   |   AGE = senior: >50K (85.0/37.0) 
|   |   AGE = young: <=50K (63.0/16.0) 
|   EDUCATION = Assoc-voc 
|   |   OCCUPATION = Adm-clerical: <=50K (49.73/13.94) 
|   |   OCCUPATION = Armed-Forces: <=50K (0.0) 
|   |   OCCUPATION = Craft-repair 
|   |   |   RACE = Amer-Indian-Eskimo: <=50K (0.51/0.26) 
|   |   |   RACE = Asian-Pac-Islander: >50K (7.0/3.0) 
|   |   |   RACE = Black: >50K (9.51/3.26) 
|   |   |   RACE = Other: <=50K (0.0) 
|   |   |   RACE = White: <=50K (159.12/66.82) 
|   |   OCCUPATION = Exec-managerial: >50K (88.07/30.41) 
|   |   OCCUPATION = Farming-fishing: <=50K (37.3/8.7) 
|   |   OCCUPATION = Handlers-cleaners: <=50K (18.65/2.35) 
|   |   OCCUPATION = Machine-op-inspct: <=50K (37.3/14.7) 
|   |   OCCUPATION = Other-service: <=50K (35.23/9.67) 
|   |   OCCUPATION = Priv-house-serv: <=50K (0.0) 
|   |   OCCUPATION = Prof-specialty 
|   |   |   SEX = Female: >50K (22.43/5.77) 
|   |   |   SEX = Male 
|   |   |   |   WORKCLASS = Federal-gov: <=50K (1.02/0.01) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Local-gov: <=50K (1.02/0.01) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Never-worked: >50K (0.0) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Private: >50K (39.91/13.33) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Self-emp-inc: >50K (0.0) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Self-emp-not-inc: <=50K (7.16/1.1) 
|   |   |   |   WORKCLASS = State-gov: >50K (4.09/2.03) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Without-pay: >50K (0.0) 
|   |   OCCUPATION = Protective-serv 
|   |   |   WORKCLASS = Federal-gov: >50K (2.07/1.03) 
|   |   |   WORKCLASS = Local-gov 
|   |   |   |   RACE = Amer-Indian-Eskimo: <=50K (0.04/0.02) 
|   |   |   |   RACE = Asian-Pac-Islander: >50K (0.0) 
|   |   |   |   RACE = Black: <=50K (2.04/0.02) 
|   |   |   |   RACE = Other: >50K (0.0) 
|   |   |   |   RACE = White: >50K (12.42/2.19) 
|   |   |   WORKCLASS = Never-worked: >50K (0.0) 
|   |   |   WORKCLASS = Private: <=50K (3.11/1.06) 
|   |   |   WORKCLASS = Self-emp-inc: >50K (0.0) 
|   |   |   WORKCLASS = Self-emp-not-inc: <=50K (1.04/0.02) 
|   |   |   WORKCLASS = State-gov: <=50K (7.25/2.14) 
|   |   |   WORKCLASS = Without-pay: >50K (0.0) 
|   |   OCCUPATION = Sales: <=50K (52.84/23.0) 
|   |   OCCUPATION = Tech-support: >50K (60.1/23.96) 
|   |   OCCUPATION = Transport-moving: <=50K (29.01/10.55) 
|   EDUCATION = Bachelors 
|   |   HOURS_PER_WEEK = full-time 
|   |   |   OCCUPATION = Adm-clerical: >50K (120.45/52.86) 
|   |   |   OCCUPATION = Armed-Forces: >50K (0.0) 
|   |   |   OCCUPATION = Craft-repair: <=50K (75.15/32.99) 
|   |   |   OCCUPATION = Exec-managerial: >50K (354.14/92.48) 
|   |   |   OCCUPATION = Farming-fishing 
|   |   |   |   WORKCLASS = Federal-gov: >50K (1.03/0.02) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Local-gov: >50K (1.03/0.02) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Never-worked: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Private: <=50K (5.15/0.07) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Self-emp-inc: >50K (2.06/0.03) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Self-emp-not-inc: <=50K (4.12/1.05) 
|   |   |   |   WORKCLASS = State-gov: >50K (1.03/0.02) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Without-pay: <=50K (0.0) 
|   |   |   OCCUPATION = Handlers-cleaners: <=50K (15.44/6.2) 
|   |   |   OCCUPATION = Machine-op-inspct: <=50K (27.8/12.37) 
|   |   |   OCCUPATION = Other-service 
|   |   |   |   WORKCLASS = Federal-gov: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Local-gov: >50K (2.06/0.03) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Never-worked: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Private: <=50K (33.97/8.45) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Self-emp-inc: <=50K (0.0) 
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|   |   |   |   WORKCLASS = Self-emp-not-inc: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   WORKCLASS = State-gov: <=50K (1.03/0.01) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Without-pay: <=50K (0.0) 
|   |   |   OCCUPATION = Priv-house-serv: >50K (0.0) 
|   |   |   OCCUPATION = Prof-specialty 
|   |   |   |   AGE = middle-aged: >50K (239.28/79.42) 
|   |   |   |   AGE = old: >50K (4.14/1.85) 
|   |   |   |   AGE = senior: >50K (79.69/20.56) 
|   |   |   |   AGE = young: <=50K (44.42/14.57) 
|   |   |   OCCUPATION = Protective-serv: >50K (32.94/8.51) 
|   |   |   OCCUPATION = Sales: >50K (169.86/54.63) 
|   |   |   OCCUPATION = Tech-support: >50K (58.68/19.91) 
|   |   |   OCCUPATION = Transport-moving: <=50K (18.53/7.24) 
|   |   HOURS_PER_WEEK = half-time 
|   |   |   RELATIONSHIP = Husband: <=50K (110.0/32.0) 
|   |   |   RELATIONSHIP = Not-in-family: <=50K (1.0) 
|   |   |   RELATIONSHIP = Other-relative: <=50K (1.0) 
|   |   |   RELATIONSHIP = Own-child: <=50K (3.0/1.0) 
|   |   |   RELATIONSHIP = Unmarried: <=50K (0.0) 
|   |   |   RELATIONSHIP = Wife: >50K (51.0/18.0) 
|   |   HOURS_PER_WEEK = overtime 
|   |   |   RELATIONSHIP = Husband: >50K (1109.0/271.0) 
|   |   |   RELATIONSHIP = Not-in-family: <=50K (1.0) 
|   |   |   RELATIONSHIP = Other-relative: <=50K (6.0) 
|   |   |   RELATIONSHIP = Own-child: <=50K (3.0/1.0) 
|   |   |   RELATIONSHIP = Unmarried: >50K (0.0) 
|   |   |   RELATIONSHIP = Wife: >50K (75.0/18.0) 
|   |   HOURS_PER_WEEK = too-many 
|   |   |   RELATIONSHIP = Husband: >50K (107.0/39.0) 
|   |   |   RELATIONSHIP = Not-in-family: >50K (0.0) 
|   |   |   RELATIONSHIP = Other-relative: <=50K (1.0) 
|   |   |   RELATIONSHIP = Own-child: <=50K (1.0) 
|   |   |   RELATIONSHIP = Unmarried: >50K (0.0) 
|   |   |   RELATIONSHIP = Wife: <=50K (4.0/1.0) 
|   EDUCATION = Doctorate: >50K (284.0/47.0) 
|   EDUCATION = HS-grad: <=50K (4844.0/1504.0) 
|   EDUCATION = Masters 
|   |   HOURS_PER_WEEK = full-time: >50K (452.0/108.0) 
|   |   HOURS_PER_WEEK = half-time 
|   |   |   RELATIONSHIP = Husband: <=50K (41.0/13.0) 
|   |   |   RELATIONSHIP = Not-in-family: <=50K (0.0) 
|   |   |   RELATIONSHIP = Other-relative: <=50K (0.0) 
|   |   |   RELATIONSHIP = Own-child: <=50K (0.0) 
|   |   |   RELATIONSHIP = Unmarried: <=50K (0.0) 
|   |   |   RELATIONSHIP = Wife: >50K (12.0/1.0) 
|   |   HOURS_PER_WEEK = overtime: >50K (444.0/84.0) 
|   |   HOURS_PER_WEEK = too-many: >50K (49.0/8.0) 
|   EDUCATION = Preschool: <=50K (20.0) 
|   EDUCATION = Prof-school: >50K (411.0/66.0) 
|   EDUCATION = Some-college 
|   |   AGE = middle-aged 
|   |   |   OCCUPATION = Adm-clerical 
|   |   |   |   RACE = Amer-Indian-Eskimo: <=50K (1.0) 
|   |   |   |   RACE = Asian-Pac-Islander: >50K (4.09/2.0) 
|   |   |   |   RACE = Black: >50K (21.18/7.18) 
|   |   |   |   RACE = Other: <=50K (2.0/1.0) 
|   |   |   |   RACE = White 
|   |   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = full-time: <=50K (88.73/34.18) 
|   |   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = half-time: >50K (11.19/3.91) 
|   |   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = overtime: >50K (23.27/7.18) 
|   |   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = too-many: <=50K (1.0) 
|   |   |   OCCUPATION = Armed-Forces: <=50K (0.0) 
|   |   |   OCCUPATION = Craft-repair 
|   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = full-time: <=50K (219.37/76.65) 
|   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = half-time: <=50K (4.8/0.65) 
|   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = overtime 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = Federal-gov: <=50K (1.01/0.0) 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = Local-gov: <=50K (2.01/1.0) 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = Never-worked: >50K (0.0) 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = Private: >50K (95.49/41.33) 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = Self-emp-inc: >50K (6.03/1.02) 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = Self-emp-not-inc: <=50K (21.11/8.04) 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = State-gov: >50K (0.0) 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = Without-pay: >50K (0.0) 
|   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = too-many 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = Federal-gov: <=50K (0.0) 
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|   |   |   |   |   WORKCLASS = Local-gov: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = Never-worked: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = Private: >50K (6.0/2.0) 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = Self-emp-inc: <=50K (2.0) 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = Self-emp-not-inc: <=50K (2.0) 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = State-gov: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = Without-pay: <=50K (0.0) 
|   |   |   OCCUPATION = Exec-managerial 
|   |   |   |   RACE = Amer-Indian-Eskimo: <=50K (2.0) 
|   |   |   |   RACE = Asian-Pac-Islander: <=50K (10.17/2.17) 
|   |   |   |   RACE = Black: >50K (14.34/6.34) 
|   |   |   |   RACE = Other: >50K (0.0) 
|   |   |   |   RACE = White 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = Federal-gov: >50K (6.1/0.07) 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = Local-gov: <=50K (17.27/8.07) 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = Never-worked: >50K (0.0) 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = Private: >50K (156.48/58.86) 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = Self-emp-inc 
|   |   |   |   |   |   SEX = Female: <=50K (2.34/0.08) 
|   |   |   |   |   |   SEX = Male: >50K (37.29/9.21) 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = Self-emp-not-inc: <=50K (27.43/10.11) 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = State-gov 
|   |   |   |   |   |   RELATIONSHIP = Husband: <=50K (8.07/1.02) 
|   |   |   |   |   |   RELATIONSHIP = Not-in-family: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   |   |   RELATIONSHIP = Other-relative: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   |   |   RELATIONSHIP = Own-child: <=50K (0.01) 
|   |   |   |   |   |   RELATIONSHIP = Unmarried: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   |   |   RELATIONSHIP = Wife: >50K (2.08/0.06) 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = Without-pay: >50K (0.0) 
|   |   |   OCCUPATION = Farming-fishing: <=50K (55.9/12.23) 
|   |   |   OCCUPATION = Handlers-cleaners: <=50K (49.8/12.21) 
|   |   |   OCCUPATION = Machine-op-inspct: <=50K (104.69/33.44) 
|   |   |   OCCUPATION = Other-service: <=50K (83.35/15.35) 
|   |   |   OCCUPATION = Priv-house-serv: <=50K (0.0) 
|   |   |   OCCUPATION = Prof-specialty: >50K (120.95/51.45) 
|   |   |   OCCUPATION = Protective-serv: >50K (68.1/27.82) 
|   |   |   OCCUPATION = Sales 
|   |   |   |   WORKCLASS = Federal-gov: >50K (0.0) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Local-gov: <=50K (1.02/0.0) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Never-worked: >50K (0.0) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Private: >50K (169.74/79.03) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Self-emp-inc 
|   |   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = full-time: <=50K (5.19/1.05) 
|   |   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = half-time: <=50K (0.22/0.05) 
|   |   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = overtime: >50K (19.05/4.03) 
|   |   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = too-many: <=50K (4.0/2.0) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Self-emp-not-inc: <=50K (22.36/9.09) 
|   |   |   |   WORKCLASS = State-gov: >50K (0.0) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Without-pay: >50K (0.0) 
|   |   |   OCCUPATION = Tech-support: >50K (59.97/22.72) 
|   |   |   OCCUPATION = Transport-moving 
|   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = full-time: <=50K (46.73/11.2) 
|   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = half-time: <=50K (2.86/0.2) 
|   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = overtime 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = Federal-gov: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = Local-gov: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = Never-worked: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = Private: <=50K (53.18/21.06) 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = Self-emp-inc: >50K (2.01/0.0) 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = Self-emp-not-inc: <=50K (2.01/1.0) 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = State-gov: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = Without-pay: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = too-many: >50K (4.0) 
|   |   AGE = old: <=50K (52.0/20.0) 
|   |   AGE = senior 
|   |   |   OCCUPATION = Adm-clerical 
|   |   |   |   WORKCLASS = Federal-gov: >50K (16.09/5.7) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Local-gov: <=50K (6.44/0.16) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Never-worked: >50K (0.0) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Private: >50K (32.19/12.4) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Self-emp-inc: >50K (1.07/0.05) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Self-emp-not-inc: >50K (1.07/0.05) 
|   |   |   |   WORKCLASS = State-gov: <=50K (3.22/1.08) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Without-pay: <=50K (1.07/0.03) 
|   |   |   OCCUPATION = Armed-Forces: >50K (0.0) 
|   |   |   OCCUPATION = Craft-repair 
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|   |   |   |   WORKCLASS = Federal-gov: <=50K (4.29/0.11) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Local-gov: <=50K (6.44/2.16) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Never-worked: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Private 
|   |   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = full-time: >50K (57.07/18.72) 
|   |   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = half-time: <=50K (2.72/0.25) 
|   |   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = overtime: >50K (22.98/10.49) 
|   |   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = too-many: <=50K (2.0) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Self-emp-inc: <=50K (4.29/1.11) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Self-emp-not-inc: <=50K (17.17/4.42) 
|   |   |   |   WORKCLASS = State-gov: <=50K (1.07/0.03) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Without-pay: <=50K (0.0) 
|   |   |   OCCUPATION = Exec-managerial: >50K (144.85/50.29) 
|   |   |   OCCUPATION = Farming-fishing: <=50K (31.12/4.77) 
|   |   |   OCCUPATION = Handlers-cleaners: <=50K (10.73/2.26) 
|   |   |   OCCUPATION = Machine-op-inspct: <=50K (12.88/4.32) 
|   |   |   OCCUPATION = Other-service: <=50K (17.17/2.42) 
|   |   |   OCCUPATION = Priv-house-serv: >50K (0.0) 
|   |   |   OCCUPATION = Prof-specialty 
|   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = full-time: >50K (32.67/13.93) 
|   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = half-time: <=50K (5.93/1.13) 
|   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = overtime: >50K (7.53/3.27) 
|   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = too-many: >50K (0.0) 
|   |   |   OCCUPATION = Protective-serv 
|   |   |   |   RACE = Amer-Indian-Eskimo: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   RACE = Asian-Pac-Islander: <=50K (1.14/0.09) 
|   |   |   |   RACE = Black: >50K (2.09/0.05) 
|   |   |   |   RACE = Other: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   RACE = White 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = Federal-gov: >50K (2.14/0.1) 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = Local-gov 
|   |   |   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = full-time: >50K (4.36/0.2) 
|   |   |   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = half-time: <=50K (0.2/0.03) 
|   |   |   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = overtime: <=50K (5.09/1.03) 
|   |   |   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = too-many: >50K (0.0) 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = Never-worked: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = Private: <=50K (10.72/3.24) 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = Self-emp-inc: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = Self-emp-not-inc: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = State-gov: <=50K (6.43/3.14) 
|   |   |   |   |   WORKCLASS = Without-pay: <=50K (0.0) 
|   |   |   OCCUPATION = Sales 
|   |   |   |   WORKCLASS = Federal-gov: >50K (0.0) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Local-gov: >50K (0.0) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Never-worked: >50K (0.0) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Private 
|   |   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = full-time 
|   |   |   |   |   |   RELATIONSHIP = Husband: >50K (43.8/20.53) 
|   |   |   |   |   |   RELATIONSHIP = Not-in-family: >50K (0.0) 
|   |   |   |   |   |   RELATIONSHIP = Other-relative: >50K (0.0) 
|   |   |   |   |   |   RELATIONSHIP = Own-child: >50K (0.0) 
|   |   |   |   |   |   RELATIONSHIP = Unmarried: >50K (0.0) 
|   |   |   |   |   |   RELATIONSHIP = Wife: <=50K (3.38/1.13) 
|   |   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = half-time: <=50K (6.78/1.25) 
|   |   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = overtime: >50K (32.02/12.51) 
|   |   |   |   |   HOURS_PER_WEEK = too-many: <=50K (2.0) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Self-emp-inc: >50K (21.46/6.93) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Self-emp-not-inc: <=50K (26.82/8.66) 
|   |   |   |   WORKCLASS = State-gov: >50K (1.07/0.05) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Without-pay: >50K (0.0) 
|   |   |   OCCUPATION = Tech-support: >50K (36.48/11.58) 
|   |   |   OCCUPATION = Transport-moving 
|   |   |   |   WORKCLASS = Federal-gov: >50K (1.07/0.05) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Local-gov: <=50K (3.22/0.08) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Never-worked: <=50K (0.0) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Private 
|   |   |   |   |   RACE = Amer-Indian-Eskimo: >50K (0.0) 
|   |   |   |   |   RACE = Asian-Pac-Islander: >50K (0.12/0.04) 
|   |   |   |   |   RACE = Black: <=50K (3.08/0.04) 
|   |   |   |   |   RACE = Other: >50K (0.0) 
|   |   |   |   |   RACE = White: >50K (24.7/9.13) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Self-emp-inc: >50K (2.15/0.09) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Self-emp-not-inc: <=50K (5.36/1.13) 
|   |   |   |   WORKCLASS = State-gov: <=50K (3.22/0.08) 
|   |   |   |   WORKCLASS = Without-pay: <=50K (0.0) 
|   |   AGE = young: <=50K (403.0/81.0) 
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MARITAL_STATUS = Married-spouse-absent: <=50K (418.0/34.0) 
MARITAL_STATUS = Never-married: <=50K (10694.0/490.0) 
MARITAL_STATUS = Separated: <=50K (1026.0/66.0) 
MARITAL_STATUS = Widowed: <=50K (995.0/85.0) 
 
Number of Leaves  :  369 
 
Size of the tree :  430 
 
 
Time taken to build model: 1.24 seconds 
 
=== Evaluation on training set === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances       27359               84.0264 % 
Incorrectly Classified Instances      5201               15.9736 % 
Kappa statistic                          0.5244 
Mean absolute error                      0.2362 
Root mean squared error                  0.3435 
Relative absolute error                 64.7522 % 
Root relative squared error             80.416  % 
Total Number of Instances            32560      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.932     0.449      0.868     0.932     0.899    <=50K 
  0.551     0.068      0.718     0.551     0.624    >50K 
 
=== Confusion Matrix === 
 
     a     b   <-- classified as 
 23051  1694 |     a = <=50K 
  3507  4308 |     b = >50K 

 
 
 
 
 
=== Evaluation on test set === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances       13551               83.2269 % 
Incorrectly Classified Instances      2731               16.7731 % 
Kappa statistic                          0.4959 
Mean absolute error                      0.2402 
Root mean squared error                  0.3506 
Relative absolute error                 66.0374 % 
Root relative squared error             82.3464 % 
Total Number of Instances            16282      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.927     0.472      0.863     0.927     0.894    <=50K 
  0.528     0.073      0.694     0.528     0.6      >50K 
 
=== Confusion Matrix === 
 
     a     b   <-- classified as 
 11507   903 |     a = <=50K 
  1828  2044 |     b = >50K 
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ANEXO D – ARQUIVO DE SAÍDA DA FERRAMENTA WEKA PARA O 

ALGORITMO J48.PART 

 
=== Run information === 
 
Scheme:       weka.classifiers.rules.PART -M 2 -C 0.25 -Q 1 
Relation:     census_treinamento 
Instances:    32560 
Attributes:   11 
              AGE 
              WORKCLASS 
              EDUCATION 
              MARITAL_STATUS 
              OCCUPATION 
              RELATIONSHIP 
              RACE 
              SEX 
              HOURS_PER_WEEK 
              NATIVE_COUNTRY 
              SALARY 
Test mode:    evaluate on training data 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
PART decision list 
------------------ 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
AGE = young AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time: <=50K (4167.0/40.0) 
 
MARITAL_STATUS = Separated AND 
EDUCATION = HS-grad: <=50K (407.0/7.0) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
RELATIONSHIP = Own-child: <=50K (2407.0/24.0) 
 
MARITAL_STATUS = Married-spouse-absent AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
OCCUPATION = Adm-clerical: <=50K (51.06) 
 
MARITAL_STATUS = Widowed AND 
SEX = Female AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
EDUCATION = HS-grad: <=50K (323.92/11.0) 
 
MARITAL_STATUS = Married-spouse-absent AND 
EDUCATION = HS-grad: <=50K (106.1/5.0) 
 
MARITAL_STATUS = Separated AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
EDUCATION = Some-college: <=50K (143.0/4.0) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
EDUCATION = HS-grad: <=50K (1127.0/38.0) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
HOURS_PER_WEEK = half-time: <=50K (320.0/7.0) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
EDUCATION = HS-grad AND 
OCCUPATION = Adm-clerical: <=50K (275.34/4.49) 
 
MARITAL_STATUS = Widowed AND 
SEX = Female AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
HOURS_PER_WEEK = half-time: <=50K (135.86/3.0) 
 
MARITAL_STATUS = Married-spouse-absent AND 
NATIVE_COUNTRY = Mexico: <=50K (32.94/0.25) 
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MARITAL_STATUS = Separated AND 
EDUCATION = Some-college: <=50K (77.0/12.0) 
 
MARITAL_STATUS = Separated AND 
EDUCATION = Bachelors AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time: <=50K (60.0/7.0) 
 
MARITAL_STATUS = Separated AND 
EDUCATION = 10th: <=50K (49.0/1.0) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
EDUCATION = Some-college AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
SEX = Female: <=50K (489.79/11.95) 
 
MARITAL_STATUS = Separated AND 
EDUCATION = 11th: <=50K (48.0) 
 
MARITAL_STATUS = Married-spouse-absent AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = Black: <=50K (22.6) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
EDUCATION = Some-college: <=50K (855.0/42.0) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
EDUCATION = HS-grad AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
WORKCLASS = Private: <=50K (708.02/24.26) 
 
MARITAL_STATUS = Widowed AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = Black: <=50K (69.71/1.0) 
 
MARITAL_STATUS = Married-spouse-absent AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
EDUCATION = Some-college: <=50K (17.13/2.0) 
 
MARITAL_STATUS = Married-spouse-absent AND 
NATIVE_COUNTRY = Dominican-Republic: <=50K (9.59/0.09) 
 
MARITAL_STATUS = Separated AND 
EDUCATION = Assoc-voc: <=50K (42.0/2.0) 
 
MARITAL_STATUS = Married-spouse-absent AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
EDUCATION = Assoc-voc: <=50K (8.64) 
 
MARITAL_STATUS = Widowed AND 
SEX = Female: <=50K (315.37/31.0) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
EDUCATION = 11th: <=50K (113.0/8.0) 
 
MARITAL_STATUS = Married-spouse-absent AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
RELATIONSHIP = Unmarried: <=50K (16.82) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
EDUCATION = 10th: <=50K (106.0/2.0) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
EDUCATION = 11th: <=50K (119.0/5.0) 
 
MARITAL_STATUS = Separated AND 
EDUCATION = 9th: <=50K (33.0) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
EDUCATION = Assoc-acdm AND 
RACE = White AND 
SEX = Female: <=50K (104.0/6.0) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
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EDUCATION = 10th: <=50K (93.0/3.0) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
EDUCATION = HS-grad AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
SEX = Female AND 
WORKCLASS = Private: <=50K (124.28/5.07) 
 
MARITAL_STATUS = Married-spouse-absent AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
EDUCATION = Some-college: <=50K (17.4/4.0) 
 
MARITAL_STATUS = Married-spouse-absent AND 
NATIVE_COUNTRY = India: <=50K (8.68/0.11) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
EDUCATION = 9th: <=50K (57.0/2.0) 
 
MARITAL_STATUS = Married-spouse-absent AND 
NATIVE_COUNTRY = China: <=50K (6.51/0.08) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
EDUCATION = Assoc-voc AND 
SEX = Female: <=50K (145.0/10.0) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
EDUCATION = 7th-8th: <=50K (53.0/3.0) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
EDUCATION = 12th: <=50K (48.0/1.0) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
EDUCATION = 7th-8th: <=50K (66.0) 
 
MARITAL_STATUS = Married-spouse-absent AND 
EDUCATION = 7th-8th: <=50K (8.6/1.0) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
EDUCATION = 5th-6th: <=50K (37.0) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
EDUCATION = Assoc-voc AND 
RELATIONSHIP = Unmarried: <=50K (33.0) 
 
MARITAL_STATUS = Married-spouse-absent AND 
EDUCATION = Some-college: <=50K (7.25) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
EDUCATION = 9th: <=50K (54.0/3.0) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
EDUCATION = Assoc-acdm: <=50K (160.0/13.0) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
NATIVE_COUNTRY = Germany AND 
SEX = Female: <=50K (11.06/0.0) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
EDUCATION = 12th: <=50K (32.0/2.0) 
 
MARITAL_STATUS = Separated AND 
EDUCATION = Assoc-acdm: <=50K (30.0/3.0) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
EDUCATION = Assoc-acdm AND 
RACE = Black: <=50K (23.0) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
EDUCATION = Some-college AND 
OCCUPATION = Adm-clerical AND 
RACE = White AND 
HOURS_PER_WEEK = overtime: <=50K (48.5/1.17) 
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MARITAL_STATUS = Married-spouse-absent AND 
EDUCATION = 10th: <=50K (7.0) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
EDUCATION = HS-grad AND 
AGE = middle-aged: <=50K (254.06/25.0) 
 
EDUCATION = Preschool: <=50K (35.0) 
 
EDUCATION = 1st-4th AND 
OCCUPATION = Other-service: <=50K (32.84) 
 
EDUCATION = 5th-6th: <=50K (216.99/15.0) 
 
EDUCATION = 1st-4th: <=50K (91.89/6.0) 
 
EDUCATION = 7th-8th AND 
WORKCLASS = Private AND 
OCCUPATION = Craft-repair: <=50K (69.94/2.36) 
 
EDUCATION = 11th: <=50K (362.56/44.0) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
EDUCATION = Assoc-voc AND 
OCCUPATION = Craft-repair: <=50K (22.17/1.0) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
EDUCATION = Assoc-voc AND 
OCCUPATION = Prof-specialty: <=50K (18.14/3.0) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
EDUCATION = Assoc-voc AND 
OCCUPATION = Adm-clerical: <=50K (17.13/1.0) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
EDUCATION = Assoc-voc AND 
OCCUPATION = Tech-support: <=50K (15.12) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
EDUCATION = Assoc-voc AND 
OCCUPATION = Other-service: <=50K (14.11) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
EDUCATION = Assoc-voc AND 
OCCUPATION = Protective-serv: <=50K (10.08/3.0) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
EDUCATION = Assoc-voc AND 
OCCUPATION = Sales: <=50K (10.08) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
EDUCATION = Assoc-voc AND 
OCCUPATION = Farming-fishing: <=50K (5.04) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
EDUCATION = Bachelors AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
HOURS_PER_WEEK = half-time: <=50K (88.75/2.0) 
 
EDUCATION = 10th: <=50K (357.0/55.0) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
OCCUPATION = Craft-repair: <=50K (87.08/7.95) 
 
EDUCATION = 7th-8th: <=50K (323.06/33.64) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
EDUCATION = Some-college AND 
AGE = middle-aged AND 
OCCUPATION = Exec-managerial: <=50K (56.65/9.0) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
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EDUCATION = Bachelors AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
SEX = Female AND 
AGE = young: <=50K (75.82/4.0) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
OCCUPATION = Other-service: <=50K (47.23/0.06) 
 
EDUCATION = 9th: <=50K (238.15/22.0) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
EDUCATION = Some-college AND 
AGE = middle-aged AND 
OCCUPATION = Sales: <=50K (38.39/6.0) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
EDUCATION = Bachelors AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
SEX = Female AND 
OCCUPATION = Prof-specialty: <=50K (53.17/5.0) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
EDUCATION = Some-college AND 
AGE = middle-aged AND 
WORKCLASS = Private AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time: <=50K (44.01/2.91) 
 
EDUCATION = 12th AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = White: <=50K (88.11/20.78) 
 
EDUCATION = 12th AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
MARITAL_STATUS = Separated: <=50K (11.0) 
 
EDUCATION = Doctorate AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
OCCUPATION = Prof-specialty: >50K (226.78/36.6) 
 
RELATIONSHIP = Own-child: <=50K (154.17/22.0) 
 
EDUCATION = Prof-school AND 
RELATIONSHIP = Husband AND 
AGE = middle-aged AND 
OCCUPATION = Prof-specialty: >50K (202.84/14.84) 
 
OCCUPATION = Other-service AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = White AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
EDUCATION = Some-college: <=50K (102.47/15.15) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
EDUCATION = Bachelors AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
SEX = Female AND 
OCCUPATION = Exec-managerial: <=50K (30.21) 
 
OCCUPATION = Other-service AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = White AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
EDUCATION = HS-grad AND 
RELATIONSHIP = Husband AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time: <=50K (94.68/11.72) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
NATIVE_COUNTRY = Philippines: <=50K (12.39/2.09) 
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MARITAL_STATUS = Never-married AND 
NATIVE_COUNTRY = Mexico: <=50K (11.35/2.08) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
NATIVE_COUNTRY = Germany: <=50K (10.32/2.07) 
 
OCCUPATION = Other-service AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = Black: <=50K (69.55/11.26) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
EDUCATION = Some-college AND 
RELATIONSHIP = Unmarried: <=50K (47.84/1.83) 
 
AGE = young AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
EDUCATION = HS-grad AND 
WORKCLASS = Private: <=50K (531.53/60.75) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
NATIVE_COUNTRY = England: <=50K (7.23/0.05) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
NATIVE_COUNTRY = Canada: <=50K (5.16/1.04) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
NATIVE_COUNTRY = China: <=50K (5.16/0.04) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
NATIVE_COUNTRY = Cuba: <=50K (5.16/0.04) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
NATIVE_COUNTRY = Vietnam: <=50K (5.16/0.04) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
NATIVE_COUNTRY = France: <=50K (4.13/1.03) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
NATIVE_COUNTRY = Taiwan AND 
HOURS_PER_WEEK = half-time: <=50K (4.01) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
EDUCATION = Bachelors AND 
OCCUPATION = Prof-specialty AND 
RELATIONSHIP = Not-in-family AND 
RACE = White: <=50K (141.2/32.79) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
AGE = middle-aged AND 
EDUCATION = Bachelors AND 
OCCUPATION = Prof-specialty: <=50K (63.62/7.0) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
EDUCATION = Bachelors AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
OCCUPATION = Adm-clerical: <=50K (49.46/6.0) 
 
OCCUPATION = Other-service AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = White AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
HOURS_PER_WEEK = half-time: <=50K (38.6/5.91) 
 
OCCUPATION = Other-service AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = White AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
EDUCATION = HS-grad: <=50K (62.26/12.81) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
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AGE = young: <=50K (142.02/20.0) 
 
OCCUPATION = Other-service AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States: <=50K (144.94/33.77) 
 
OCCUPATION = Other-service AND 
NATIVE_COUNTRY = Mexico: <=50K (23.24/2.32) 
 
OCCUPATION = Other-service AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time: <=50K (55.7/3.97) 
 
EDUCATION = 12th: <=50K (47.74/9.17) 
 
OCCUPATION = Handlers-cleaners AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
AGE = middle-aged: <=50K (184.32/34.83) 
 
EDUCATION = Prof-school AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
HOURS_PER_WEEK = overtime AND 
OCCUPATION = Prof-specialty AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse: >50K (45.89/3.0) 
 
OCCUPATION = Farming-fishing AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
EDUCATION = HS-grad: <=50K (219.29/41.18) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
OCCUPATION = Adm-clerical AND 
RACE = White AND 
EDUCATION = Bachelors: <=50K (33.47/4.0) 
 
EDUCATION = Doctorate AND 
OCCUPATION = Exec-managerial AND 
WORKCLASS = Private: >50K (24.64/1.21) 
 
RELATIONSHIP = Unmarried AND 
SEX = Female AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = White: <=50K (160.52/29.0) 
 
EDUCATION = Prof-school AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
AGE = middle-aged AND 
WORKCLASS = Self-emp-not-inc: >50K (18.13/2.13) 
 
EDUCATION = Prof-school AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Exec-managerial AND 
HOURS_PER_WEEK = overtime: >50K (24.53/3.67) 
 
EDUCATION = Doctorate AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Exec-managerial AND 
HOURS_PER_WEEK = overtime: >50K (16.05) 
 
EDUCATION = Masters AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Exec-managerial AND 
HOURS_PER_WEEK = overtime: >50K (179.42/13.02) 
 
EDUCATION = HS-grad AND 
NATIVE_COUNTRY = Mexico: <=50K (45.45/5.11) 
 
EDUCATION = Prof-school AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Prof-specialty AND 
WORKCLASS = Self-emp-inc: >50K (20.4/1.67) 
 
EDUCATION = HS-grad AND 
NATIVE_COUNTRY = Columbia: <=50K (8.09/0.02) 



98 
 

 
 

 
EDUCATION = HS-grad AND 
NATIVE_COUNTRY = Greece: <=50K (8.09/0.02) 
 
RELATIONSHIP = Other-relative: <=50K (106.55/24.0) 
 
EDUCATION = HS-grad AND 
NATIVE_COUNTRY = Puerto-Rico: <=50K (8.08/0.02) 
 
EDUCATION = HS-grad AND 
HOURS_PER_WEEK = half-time: <=50K (244.39/30.66) 
 
MARITAL_STATUS = Married-spouse-absent AND 
EDUCATION = Bachelors AND 
RACE = White AND 
OCCUPATION = Prof-specialty: <=50K (13.39/4.0) 
 
MARITAL_STATUS = Married-spouse-absent AND 
EDUCATION = Bachelors: <=50K (24.41/5.74) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Adm-clerical: <=50K (40.88/7.06) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
NATIVE_COUNTRY = India AND 
AGE = young: <=50K (6.01) 
 
OCCUPATION = Farming-fishing AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
WORKCLASS = Self-emp-not-inc: <=50K (124.27/21.55) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Transport-moving: <=50K (32.65/7.05) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
EDUCATION = Masters: <=50K (124.29/28.85) 
 
EDUCATION = Masters AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
OCCUPATION = Prof-specialty: >50K (203.52/35.1) 
 
EDUCATION = Prof-school AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Sales: >50K (13.8/4.3) 
 
EDUCATION = Prof-school AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Prof-specialty AND 
RACE = White AND 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
WORKCLASS = Private: >50K (12.2/2.2) 
 
EDUCATION = Prof-school AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Exec-managerial AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
AGE = middle-aged: >50K (8.93/1.11) 
 
EDUCATION = HS-grad AND 
NATIVE_COUNTRY = Vietnam: <=50K (7.08/1.02) 
 
EDUCATION = HS-grad AND 
NATIVE_COUNTRY = Dominican-Republic: <=50K (7.08/1.02) 
 
EDUCATION = HS-grad AND 
NATIVE_COUNTRY = Portugal: <=50K (6.07/1.02) 
 
EDUCATION = HS-grad AND 
NATIVE_COUNTRY = China: <=50K (5.06/1.01) 
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EDUCATION = HS-grad AND 
NATIVE_COUNTRY = Philippines AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time: <=50K (4.07/0.01) 
 
EDUCATION = HS-grad AND 
NATIVE_COUNTRY = Poland: <=50K (8.09/2.02) 
 
EDUCATION = HS-grad AND 
NATIVE_COUNTRY = Ecuador AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time: <=50K (4.05/0.01) 
 
EDUCATION = HS-grad AND 
NATIVE_COUNTRY = El-Salvador AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time: <=50K (4.05/0.01) 
 
EDUCATION = HS-grad AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Self-emp-not-inc AND 
AGE = middle-aged: <=50K (203.84/51.41) 
 
OCCUPATION = Handlers-cleaners: <=50K (129.77/31.53) 
 
OCCUPATION = Farming-fishing AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
EDUCATION = Some-college: <=50K (40.86/11.27) 
 
OCCUPATION = Machine-op-inspct AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Private AND 
RACE = White AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
EDUCATION = HS-grad: <=50K (229.24/57.16) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Tech-support AND 
RELATIONSHIP = Not-in-family: <=50K (29.71/5.13) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Machine-op-inspct: <=50K (23.39/0.04) 
 
EDUCATION = Bachelors AND 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time: <=50K (115.03/16.09) 
 
EDUCATION = Bachelors AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
HOURS_PER_WEEK = overtime AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States: >50K (1094.01/260.48) 
 
AGE = young AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
EDUCATION = Some-college AND 
WORKCLASS = Private: <=50K (245.61/51.44) 
 
OCCUPATION = Farming-fishing AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
WORKCLASS = Private: <=50K (17.1/4.4) 
 
OCCUPATION = Farming-fishing AND 
RELATIONSHIP = Not-in-family: <=50K (18.16/2.02) 
 
OCCUPATION = Transport-moving AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Local-gov: <=50K (58.12/9.72) 
 
OCCUPATION = Machine-op-inspct AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
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RACE = Black AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
AGE = middle-aged: <=50K (41.04/11.04) 
 
OCCUPATION = Transport-moving AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
AGE = middle-aged AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
RELATIONSHIP = Husband AND 
WORKCLASS = Private: <=50K (144.35/32.23) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Self-emp-not-inc AND 
OCCUPATION = Sales: <=50K (20.44/1.03) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
AGE = young: <=50K (33.15/4.0) 
 
NATIVE_COUNTRY = Jamaica: <=50K (23.39/7.17) 
 
NATIVE_COUNTRY = Columbia: <=50K (12.21/1.09) 
 
OCCUPATION = Machine-op-inspct AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
RACE = White AND 
WORKCLASS = Private AND 
EDUCATION = Some-college: <=50K (85.34/24.76) 
 
OCCUPATION = Exec-managerial AND 
MARITAL_STATUS = Separated AND 
SEX = Male: >50K (11.0/1.0) 
 
OCCUPATION = Exec-managerial AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
EDUCATION = Masters AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
WORKCLASS = Private: >50K (66.47/15.25) 
 
NATIVE_COUNTRY = Peru: <=50K (11.19/2.08) 
 
OCCUPATION = Craft-repair AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
AGE = young AND 
WORKCLASS = Self-emp-not-inc AND 
EDUCATION = HS-grad: <=50K (13.09/1.01) 
 
OCCUPATION = Craft-repair AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
RELATIONSHIP = Not-in-family: <=50K (38.18/10.24) 
 
OCCUPATION = Exec-managerial AND 
NATIVE_COUNTRY = Japan AND 
WORKCLASS = Private: >50K (11.29/2.05) 
 
NATIVE_COUNTRY = Nicaragua: <=50K (10.15/1.08) 
 
OCCUPATION = Exec-managerial AND 
NATIVE_COUNTRY = England: >50K (10.19/1.11) 
 
OCCUPATION = Craft-repair AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
AGE = middle-aged AND 
RELATIONSHIP = Husband: <=50K (747.21/260.35) 
 
MARITAL_STATUS = Married-spouse-absent AND 
EDUCATION = Assoc-acdm: <=50K (4.96) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
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NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
RACE = White AND 
AGE = middle-aged AND 
WORKCLASS = Local-gov: <=50K (13.28/2.0) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
NATIVE_COUNTRY = Canada: <=50K (6.07/0.02) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
NATIVE_COUNTRY = Mexico: <=50K (6.07/2.02) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
NATIVE_COUNTRY = Cuba: <=50K (4.05/1.01) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
NATIVE_COUNTRY = France: <=50K (4.05/1.01) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
NATIVE_COUNTRY = Iran: <=50K (4.05/0.01) 
 
MARITAL_STATUS = Widowed AND 
EDUCATION = HS-grad: <=50K (33.81/7.0) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
NATIVE_COUNTRY = Japan: <=50K (4.05/1.01) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
NATIVE_COUNTRY = Philippines: <=50K (4.05/1.01) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
NATIVE_COUNTRY = Germany AND 
HOURS_PER_WEEK = overtime: <=50K (3.04/0.01) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
RACE = White AND 
WORKCLASS = State-gov: <=50K (22.33/5.01) 
 
NATIVE_COUNTRY = Philippines: >50K (72.2/21.68) 
 
NATIVE_COUNTRY = Mexico AND 
WORKCLASS = Private: <=50K (26.85/4.19) 
 
NATIVE_COUNTRY = Vietnam: <=50K (9.96/1.07) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = White AND 
OCCUPATION = Sales AND 
AGE = senior: <=50K (28.65/6.13) 
 
AGE = young AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
HOURS_PER_WEEK = overtime AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
RACE = White: <=50K (70.37/21.12) 
 
NATIVE_COUNTRY = France: >50K (9.16/1.09) 
 
AGE = young AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
HOURS_PER_WEEK = half-time: <=50K (34.0/4.92) 
 
MARITAL_STATUS = Separated AND 
HOURS_PER_WEEK = overtime: <=50K (16.98/6.0) 
 
RELATIONSHIP = Not-in-family AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = State-gov AND 
AGE = middle-aged: <=50K (31.32/2.0) 
 
EDUCATION = Masters AND 
RELATIONSHIP = Husband AND 
HOURS_PER_WEEK = overtime AND 



102 
 

 
 

NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = White AND 
OCCUPATION = Prof-specialty: >50K (145.86/35.32) 
 
NATIVE_COUNTRY = Laos: <=50K (8.14/1.06) 
 
EDUCATION = Doctorate AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Exec-managerial: >50K (13.53/4.18) 
 
EDUCATION = Doctorate AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Sales AND 
WORKCLASS = Private: <=50K (3.11/1.07) 
 
EDUCATION = Doctorate AND 
OCCUPATION = Prof-specialty AND 
RACE = White AND 
WORKCLASS = Self-emp-not-inc: >50K (13.28/4.08) 
 
AGE = young AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
RACE = White AND 
EDUCATION = HS-grad: <=50K (33.92/5.19) 
 
NATIVE_COUNTRY = Trinadad&Tobago: <=50K (8.14/1.06) 
 
OCCUPATION = Exec-managerial AND 
NATIVE_COUNTRY = India: >50K (9.15/2.08) 
 
OCCUPATION = Exec-managerial AND 
NATIVE_COUNTRY = Cuba: >50K (8.37/1.3) 
 
OCCUPATION = Exec-managerial AND 
NATIVE_COUNTRY = Canada: >50K (8.34/0.77) 
 
OCCUPATION = Exec-managerial AND 
NATIVE_COUNTRY = China: >50K (7.59/2.53) 
 
OCCUPATION = Exec-managerial AND 
NATIVE_COUNTRY = Taiwan AND 
SEX = Male: >50K (7.13/1.07) 
 
OCCUPATION = Exec-managerial AND 
NATIVE_COUNTRY = Italy: >50K (6.34/2.05) 
 
OCCUPATION = Exec-managerial AND 
NATIVE_COUNTRY = Greece: >50K (6.1/1.05) 
 
RELATIONSHIP = Wife AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
EDUCATION = Bachelors AND 
OCCUPATION = Exec-managerial: >50K (52.46/16.03) 
 
OCCUPATION = Priv-house-serv: <=50K (4.36/0.07) 
 
RELATIONSHIP = Not-in-family AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
HOURS_PER_WEEK = too-many AND 
MARITAL_STATUS = Never-married: <=50K (29.52/9.78) 
 
EDUCATION = Masters AND 
RELATIONSHIP = Wife: >50K (48.58/7.7) 
 
WORKCLASS = Federal-gov AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = White AND 
OCCUPATION = Exec-managerial AND 
SEX = Male: >50K (62.89/11.93) 
 
NATIVE_COUNTRY = China: <=50K (14.74/4.11) 
 
EDUCATION = Doctorate AND 
RELATIONSHIP = Not-in-family AND 
WORKCLASS = Private AND 
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HOURS_PER_WEEK = full-time: >50K (11.33/3.98) 
 
EDUCATION = Doctorate AND 
RELATIONSHIP = Not-in-family AND 
WORKCLASS = Private: <=50K (13.46/4.37) 
 
EDUCATION = Doctorate: >50K (30.22/7.32) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
RACE = White AND 
RELATIONSHIP = Not-in-family AND 
EDUCATION = Bachelors: <=50K (45.3/12.0) 
 
EDUCATION = Prof-school AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Prof-specialty AND 
RACE = White AND 
WORKCLASS = Private AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
SEX = Male: >50K (11.34/1.54) 
 
EDUCATION = Bachelors AND 
MARITAL_STATUS = Widowed: >50K (13.95/2.95) 
 
EDUCATION = Bachelors AND 
MARITAL_STATUS = Separated: <=50K (6.02) 
 
EDUCATION = Bachelors AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
NATIVE_COUNTRY = Mexico: >50K (4.45/0.37) 
 
EDUCATION = Bachelors AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
NATIVE_COUNTRY = Poland: <=50K (4.12/1.07) 
 
EDUCATION = Bachelors AND 
MARITAL_STATUS = Married-AF-spouse: >50K (3.0) 
 
EDUCATION = Bachelors AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
NATIVE_COUNTRY = Germany AND 
WORKCLASS = Private AND 
OCCUPATION = Exec-managerial: >50K (2.1/1.02) 
 
EDUCATION = Bachelors AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
AGE = middle-aged: >50K (599.35/171.76) 
 
NATIVE_COUNTRY = Haiti: <=50K (8.11/2.05) 
 
WORKCLASS = Self-emp-inc AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Sales AND 
EDUCATION = HS-grad: >50K (42.53/15.87) 
 
WORKCLASS = Self-emp-inc AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Sales: >50K (98.03/29.04) 
 
NATIVE_COUNTRY = Dominican-Republic: <=50K (6.09/0.04) 
 
AGE = young AND 
NATIVE_COUNTRY = El-Salvador: <=50K (5.05/0.03) 
 
OCCUPATION = Tech-support AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
AGE = senior: >50K (98.27/30.08) 
 
WORKCLASS = Federal-gov AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
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RACE = White AND 
OCCUPATION = Prof-specialty AND 
AGE = middle-aged: >50K (14.64/2.31) 
 
AGE = young AND 
NATIVE_COUNTRY = Germany AND 
HOURS_PER_WEEK = overtime: >50K (5.01/2.01) 
 
AGE = young AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = White AND 
EDUCATION = Some-college: <=50K (32.2/9.34) 
 
OCCUPATION = Exec-managerial AND 
NATIVE_COUNTRY = Puerto-Rico AND 
SEX = Male AND 
AGE = middle-aged: <=50K (4.05/1.02) 
 
OCCUPATION = Exec-managerial AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
EDUCATION = Masters AND 
HOURS_PER_WEEK = too-many: >50K (20.0) 
 
MARITAL_STATUS = Separated: >50K (8.17/2.17) 
 
OCCUPATION = Exec-managerial AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = White AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
HOURS_PER_WEEK = overtime AND 
EDUCATION = Some-college: >50K (173.43/57.09) 
 
MARITAL_STATUS = Widowed AND 
OCCUPATION = Sales AND 
RELATIONSHIP = Not-in-family: <=50K (6.76/2.0) 
 
NATIVE_COUNTRY = Outlying-US(Guam-USVI-etc): <=50K (6.09/0.04) 
 
AGE = young AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = White AND 
EDUCATION = Assoc-acdm: <=50K (26.92/7.0) 
 
MARITAL_STATUS = Widowed: <=50K (24.96/9.0) 
 
RELATIONSHIP = Unmarried AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = Black AND 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
EDUCATION = Bachelors: <=50K (14.76/3.76) 
 
OCCUPATION = Exec-managerial AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = Black AND 
WORKCLASS = Private: >50K (29.71/10.41) 
 
RELATIONSHIP = Not-in-family AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
OCCUPATION = Prof-specialty AND 
RACE = White AND 
MARITAL_STATUS = Divorced: <=50K (32.61/11.03) 
 
RELATIONSHIP = Not-in-family AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
OCCUPATION = Prof-specialty: <=50K (17.34/4.07) 
 
OCCUPATION = Exec-managerial AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = Black AND 
WORKCLASS = Local-gov: >50K (9.86/0.65) 
 
OCCUPATION = Exec-managerial AND 
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NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = Asian-Pac-Islander AND 
RELATIONSHIP = Husband: <=50K (10.51/3.52) 
 
OCCUPATION = Exec-managerial AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = White AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
EDUCATION = Assoc-acdm: >50K (60.21/11.69) 
 
EDUCATION = Prof-school AND 
NATIVE_COUNTRY = India: >50K (8.25/2.15) 
 
RELATIONSHIP = Not-in-family AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
HOURS_PER_WEEK = half-time: <=50K (12.98/1.0) 
 
EDUCATION = Masters AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Sales: >50K (73.49/19.41) 
 
OCCUPATION = Exec-managerial AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = White AND 
WORKCLASS = Private AND 
AGE = senior AND 
EDUCATION = HS-grad: >50K (73.53/25.13) 
 
EDUCATION = Prof-school AND 
AGE = senior AND 
RELATIONSHIP = Husband AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time: >50K (22.38/4.46) 
 
WORKCLASS = Self-emp-not-inc AND 
NATIVE_COUNTRY = South AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse: <=50K (12.35/3.14) 
 
WORKCLASS = Self-emp-not-inc AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RELATIONSHIP = Not-in-family AND 
HOURS_PER_WEEK = overtime: <=50K (36.84/10.11) 
 
EDUCATION = Masters AND 
NATIVE_COUNTRY = South: <=50K (5.12/2.08) 
 
EDUCATION = Masters AND 
NATIVE_COUNTRY = Canada: <=50K (3.07/1.05) 
 
EDUCATION = Masters AND 
NATIVE_COUNTRY = Iran: >50K (3.07/1.03) 
 
EDUCATION = Masters AND 
NATIVE_COUNTRY = Italy: >50K (3.07/0.03) 
 
EDUCATION = Masters AND 
NATIVE_COUNTRY = Poland: >50K (3.05/1.03) 
 
EDUCATION = Masters AND 
NATIVE_COUNTRY = Taiwan AND 
WORKCLASS = State-gov: <=50K (3.0/0.0) 
 
EDUCATION = Masters AND 
NATIVE_COUNTRY = India AND 
OCCUPATION = Prof-specialty: >50K (14.21/4.08) 
 
NATIVE_COUNTRY = India: <=50K (20.3/6.13) 
 
EDUCATION = Masters AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Exec-managerial AND 
RACE = White: >50K (83.93/25.01) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
AGE = senior: >50K (23.0/6.59) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
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AGE = middle-aged AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Prof-specialty AND 
WORKCLASS = Local-gov: <=50K (18.93/3.86) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
AGE = middle-aged AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Exec-managerial: <=50K (46.24/19.0) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
AGE = middle-aged AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Sales: <=50K (33.61/13.66) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
AGE = middle-aged AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Adm-clerical: <=50K (16.11/3.0) 
 
RELATIONSHIP = Unmarried AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = Black: >50K (8.26/3.14) 
 
RELATIONSHIP = Unmarried AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = White AND 
OCCUPATION = Prof-specialty AND 
AGE = middle-aged: <=50K (7.27/1.0) 
 
RELATIONSHIP = Unmarried AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = White AND 
EDUCATION = Bachelors: >50K (16.69/5.69) 
 
RELATIONSHIP = Unmarried AND 
OCCUPATION = Exec-managerial: <=50K (10.11) 
 
RELATIONSHIP = Unmarried AND 
WORKCLASS = Private: <=50K (17.54/5.03) 
 
RELATIONSHIP = Not-in-family AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = White AND 
WORKCLASS = Local-gov: <=50K (23.35/3.04) 
 
EDUCATION = Masters AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Tech-support: >50K (9.24/1.26) 
 
EDUCATION = Bachelors AND 
NATIVE_COUNTRY = Ecuador: <=50K (3.07/0.04) 
 
EDUCATION = Bachelors AND 
NATIVE_COUNTRY = Germany AND 
OCCUPATION = Exec-managerial: >50K (2.09/1.02) 
 
EDUCATION = Bachelors AND 
NATIVE_COUNTRY = Germany: >50K (9.22/2.11) 
 
EDUCATION = Bachelors AND 
NATIVE_COUNTRY = Italy: >50K (6.91/2.08) 
 
EDUCATION = Bachelors AND 
NATIVE_COUNTRY = Taiwan: <=50K (6.11/2.06) 
 
EDUCATION = Bachelors AND 
NATIVE_COUNTRY = Puerto-Rico AND 
RELATIONSHIP = Husband: >50K (4.15/1.07) 
 
NATIVE_COUNTRY = Puerto-Rico: <=50K (13.19/4.08) 
 
EDUCATION = Bachelors AND 
NATIVE_COUNTRY = South AND 
HOURS_PER_WEEK = overtime: >50K (5.04/1.03) 
 



107 
 

 
 

EDUCATION = Bachelors AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
AGE = senior AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
OCCUPATION = Exec-managerial: >50K (76.07/16.35) 
 
NATIVE_COUNTRY = Poland: <=50K (7.1/2.04) 
 
WORKCLASS = Self-emp-not-inc AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RELATIONSHIP = Wife: >50K (32.93/12.28) 
 
WORKCLASS = Self-emp-not-inc AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RELATIONSHIP = Husband AND 
OCCUPATION = Craft-repair AND 
HOURS_PER_WEEK = overtime AND 
EDUCATION = Some-college: <=50K (29.12/10.05) 
 
WORKCLASS = Self-emp-not-inc AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RELATIONSHIP = Husband AND 
OCCUPATION = Craft-repair AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time: <=50K (26.53/3.4) 
 
NATIVE_COUNTRY = Guatemala: <=50K (6.08/2.03) 
 
NATIVE_COUNTRY = Ecuador: >50K (4.06/1.03) 
 
WORKCLASS = State-gov AND 
RELATIONSHIP = Husband AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
AGE = middle-aged AND 
OCCUPATION = Protective-serv: <=50K (29.25/7.04) 
 
WORKCLASS = Self-emp-not-inc AND 
NATIVE_COUNTRY = Italy: <=50K (5.06/1.01) 
 
WORKCLASS = Self-emp-not-inc AND 
NATIVE_COUNTRY = Canada: >50K (4.34/1.22) 
 
WORKCLASS = Self-emp-not-inc AND 
NATIVE_COUNTRY = Japan: <=50K (4.11/1.07) 
 
WORKCLASS = Self-emp-not-inc AND 
NATIVE_COUNTRY = Iran: <=50K (4.05/1.01) 
 
HOURS_PER_WEEK = half-time AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RELATIONSHIP = Husband AND 
WORKCLASS = Private: <=50K (111.9/33.35) 
 
EDUCATION = Prof-school AND 
AGE = senior: >50K (17.49/2.94) 
 
EDUCATION = Masters AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Craft-repair: >50K (13.21/4.98) 
 
WORKCLASS = Self-emp-not-inc AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RELATIONSHIP = Husband AND 
AGE = middle-aged AND 
RACE = White: <=50K (84.41/26.51) 
 
EDUCATION = Masters AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Adm-clerical AND 
WORKCLASS = Private: <=50K (11.44/5.2) 
 
EDUCATION = Masters AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Protective-serv: >50K (7.28/0.15) 
 
EDUCATION = Masters AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 



108 
 

 
 

OCCUPATION = Machine-op-inspct: <=50K (4.16/1.07) 
 
EDUCATION = Masters AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RELATIONSHIP = Husband: >50K (34.59/11.7) 
 
EDUCATION = HS-grad AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = Black AND 
SEX = Male AND 
AGE = senior: <=50K (43.02/13.0) 
 
EDUCATION = HS-grad AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = State-gov AND 
RACE = White AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
OCCUPATION = Adm-clerical: <=50K (14.57/4.15) 
 
EDUCATION = HS-grad AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = Black AND 
SEX = Male AND 
WORKCLASS = Private: >50K (20.22/7.22) 
 
EDUCATION = HS-grad AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = Amer-Indian-Eskimo: <=50K (18.81/5.0) 
 
EDUCATION = HS-grad AND 
NATIVE_COUNTRY = Germany: <=50K (14.17/5.05) 
 
NATIVE_COUNTRY = Hungary AND 
AGE = senior: >50K (4.04/1.02) 
 
NATIVE_COUNTRY = Germany: >50K (22.29/8.17) 
 
NATIVE_COUNTRY = Cambodia: >50K (6.08/2.05) 
 
NATIVE_COUNTRY = Hungary: <=50K (5.07/0.03) 
 
EDUCATION = Bachelors AND 
NATIVE_COUNTRY = Canada: <=50K (9.89/4.1) 
 
NATIVE_COUNTRY = Canada: >50K (22.04/7.55) 
 
EDUCATION = Bachelors AND 
NATIVE_COUNTRY = South: <=50K (4.99/0.05) 
 
EDUCATION = Bachelors AND 
NATIVE_COUNTRY = Japan AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time: <=50K (3.08/1.04) 
 
EDUCATION = Bachelors AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Prof-specialty AND 
AGE = senior AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
WORKCLASS = Private: >50K (40.15/7.01) 
 
NATIVE_COUNTRY = South: >50K (9.01/3.07) 
 
RELATIONSHIP = Not-in-family AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = White AND 
OCCUPATION = Sales: <=50K (25.67/9.12) 
 
EDUCATION = HS-grad AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = Black AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
RELATIONSHIP = Wife: <=50K (13.58) 
 
RELATIONSHIP = Wife AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Private AND 
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AGE = middle-aged AND 
EDUCATION = Some-college: >50K (86.63/35.93) 
 
RELATIONSHIP = Wife AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Federal-gov: >50K (25.95/8.0) 
 
NATIVE_COUNTRY = El-Salvador AND 
EDUCATION = Some-college: <=50K (4.03/1.01) 
 
NATIVE_COUNTRY = Iran AND 
HOURS_PER_WEEK = overtime: >50K (7.05/1.02) 
 
NATIVE_COUNTRY = Mexico: >50K (8.48/3.43) 
 
NATIVE_COUNTRY = Iran: <=50K (6.08/2.03) 
 
NATIVE_COUNTRY = Thailand: <=50K (5.07/2.03) 
 
NATIVE_COUNTRY = Hong AND 
AGE = middle-aged: <=50K (5.06/2.03) 
 
NATIVE_COUNTRY = Ireland AND 
RELATIONSHIP = Husband: >50K (6.1/2.06) 
 
NATIVE_COUNTRY = Cuba AND 
AGE = middle-aged: >50K (10.17/1.1) 
 
NATIVE_COUNTRY = Cuba AND 
SEX = Male: <=50K (6.86/0.04) 
 
NATIVE_COUNTRY = Italy AND 
RELATIONSHIP = Husband: <=50K (10.14/4.05) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
EDUCATION = Masters: <=50K (30.64/13.31) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
EDUCATION = Prof-school AND 
SEX = Male: <=50K (22.22/7.04) 
 
NATIVE_COUNTRY = Japan: >50K (12.93/6.1) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
EDUCATION = HS-grad AND 
WORKCLASS = State-gov AND 
RACE = White AND 
OCCUPATION = Protective-serv: <=50K (9.4/2.12) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
EDUCATION = HS-grad AND 
WORKCLASS = State-gov AND 
RACE = White AND 
RELATIONSHIP = Husband AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time: <=50K (27.14/9.28) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
EDUCATION = HS-grad AND 
WORKCLASS = Private AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
RACE = White AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
RELATIONSHIP = Husband: <=50K (486.1/188.18) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = Amer-Indian-Eskimo: <=50K (23.55/6.78) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Farming-fishing AND 
EDUCATION = Bachelors: >50K (4.1/0.06) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Tech-support AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
RELATIONSHIP = Husband AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
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AGE = middle-aged: >50K (58.36/24.31) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Farming-fishing: <=50K (6.23/2.09) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Tech-support AND 
WORKCLASS = Local-gov AND 
EDUCATION = Some-college: >50K (4.12/0.07) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Transport-moving AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
WORKCLASS = Self-emp-not-inc: <=50K (19.77/7.3) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Transport-moving AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
WORKCLASS = State-gov: <=50K (6.23/0.09) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Tech-support AND 
WORKCLASS = Private AND 
HOURS_PER_WEEK = overtime AND 
RELATIONSHIP = Husband: >50K (33.38/12.24) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Exec-managerial AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
HOURS_PER_WEEK = overtime AND 
EDUCATION = HS-grad AND 
WORKCLASS = Private: >50K (65.45/28.89) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Exec-managerial AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
HOURS_PER_WEEK = overtime AND 
EDUCATION = Assoc-voc: >50K (35.77/4.0) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
HOURS_PER_WEEK = half-time AND 
SEX = Male AND 
WORKCLASS = Self-emp-not-inc: <=50K (46.99/16.07) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
EDUCATION = Bachelors AND 
OCCUPATION = Sales: >50K (72.05/29.78) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
AGE = old: <=50K (54.71/21.92) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
EDUCATION = Bachelors AND 
OCCUPATION = Exec-managerial AND 
WORKCLASS = Private: >50K (68.78/25.21) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
RACE = White AND 
OCCUPATION = Exec-managerial: <=50K (33.14/12.12) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
EDUCATION = Some-college AND 
RACE = White AND 
WORKCLASS = State-gov AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
OCCUPATION = Exec-managerial AND 
SEX = Male: <=50K (10.26/2.11) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
EDUCATION = Some-college AND 
RACE = White AND 
WORKCLASS = Self-emp-inc AND 
OCCUPATION = Exec-managerial: >50K (24.76/9.45) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
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EDUCATION = Some-college AND 
RACE = Asian-Pac-Islander: >50K (9.35/1.26) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
AGE = young AND 
RACE = White AND 
WORKCLASS = Private AND 
OCCUPATION = Prof-specialty AND 
SEX = Male: <=50K (27.04/7.0) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Prof-specialty AND 
WORKCLASS = Federal-gov: >50K (15.53/1.32) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
EDUCATION = Bachelors AND 
OCCUPATION = Adm-clerical: >50K (36.46/16.22) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Prof-specialty AND 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
EDUCATION = Some-college: >50K (71.24/29.27) 
 
NATIVE_COUNTRY = England AND 
RACE = White AND 
AGE = middle-aged AND 
WORKCLASS = Private AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time: <=50K (9.04/3.02) 
 
NATIVE_COUNTRY = England AND 
RACE = White AND 
AGE = middle-aged AND 
WORKCLASS = Self-emp-not-inc: <=50K (5.01/1.0) 
 
NATIVE_COUNTRY = England AND 
RACE = White: >50K (12.21/2.16) 
 
NATIVE_COUNTRY = El-Salvador: >50K (4.05/0.03) 
 
NATIVE_COUNTRY = Scotland AND 
AGE = middle-aged: >50K (3.05/1.03) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
HOURS_PER_WEEK = overtime AND 
WORKCLASS = Private AND 
EDUCATION = Bachelors: <=50K (18.88/8.3) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Prof-specialty AND 
SEX = Female AND 
RACE = White AND 
WORKCLASS = Private: >50K (49.27/18.78) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
MARITAL_STATUS = Divorced AND 
HOURS_PER_WEEK = overtime: >50K (15.99/6.82) 
 
MARITAL_STATUS = Divorced: <=50K (17.61/2.02) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
HOURS_PER_WEEK = half-time AND 
SEX = Male: <=50K (19.27/1.07) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Protective-serv AND 
RACE = White AND 
EDUCATION = Some-college AND 
WORKCLASS = Local-gov AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time: >50K (29.86/7.5) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Tech-support AND 
HOURS_PER_WEEK = overtime: <=50K (14.42/5.23) 
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NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Tech-support AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
RELATIONSHIP = Wife: >50K (14.14/4.08) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Tech-support AND 
SEX = Male AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time: <=50K (13.38/5.13) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Tech-support: >50K (11.32/1.18) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Self-emp-inc AND 
RELATIONSHIP = Husband AND 
RACE = White AND 
OCCUPATION = Exec-managerial: >50K (78.35/32.64) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
EDUCATION = Bachelors AND 
OCCUPATION = Protective-serv: >50K (17.55/3.67) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
MARITAL_STATUS = Never-married AND 
RACE = White: <=50K (5.08/0.02) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
EDUCATION = HS-grad AND 
WORKCLASS = State-gov: >50K (10.26/2.17) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
EDUCATION = HS-grad AND 
RACE = Asian-Pac-Islander: <=50K (12.12/3.72) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = Black AND 
AGE = senior: >50K (21.22/8.0) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = Black AND 
AGE = young: <=50K (12.93/3.2) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = Other: >50K (11.2/4.14) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = Black AND 
OCCUPATION = Prof-specialty: >50K (10.11/3.07) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = Black AND 
OCCUPATION = Adm-clerical AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
EDUCATION = Some-college: >50K (10.09/4.09) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = Asian-Pac-Islander: >50K (9.35/3.2) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
EDUCATION = HS-grad AND 
AGE = middle-aged AND 
HOURS_PER_WEEK = overtime: <=50K (505.73/212.89) 
 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Self-emp-inc AND 
RELATIONSHIP = Wife: >50K (8.34/1.22) 
 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Machine-op-inspct: <=50K (86.12/33.32) 
 
MARITAL_STATUS = Married-civ-spouse AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Federal-gov AND 
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OCCUPATION = Protective-serv: >50K (6.21/2.11) 
 
MARITAL_STATUS = Never-married: <=50K (5.1/1.0) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Federal-gov AND 
EDUCATION = Assoc-acdm AND 
AGE = middle-aged: >50K (5.03/0.03) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Self-emp-not-inc AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time: <=50K (44.59/15.0) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Federal-gov AND 
EDUCATION = HS-grad AND 
OCCUPATION = Transport-moving AND 
RACE = White: <=50K (8.08/2.08) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Federal-gov AND 
EDUCATION = HS-grad AND 
OCCUPATION = Adm-clerical AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
RACE = White: >50K (30.47/12.31) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Federal-gov AND 
EDUCATION = Some-college AND 
OCCUPATION = Adm-clerical: >50K (20.38/7.23) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Prof-specialty AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time: >50K (66.25/22.87) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Self-emp-inc AND 
HOURS_PER_WEEK = overtime: >50K (16.27/5.06) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Self-emp-inc AND 
EDUCATION = Some-college AND 
OCCUPATION = Craft-repair: <=50K (5.16/0.06) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Self-emp-inc AND 
EDUCATION = HS-grad: <=50K (6.19/2.08) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Local-gov AND 
AGE = senior AND 
EDUCATION = HS-grad AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time: <=50K (32.79/12.28) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Federal-gov AND 
EDUCATION = HS-grad: >50K (15.41/5.25) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Federal-gov AND 
EDUCATION = Some-college: <=50K (11.25/3.08) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Private AND 
AGE = young: <=50K (27.14/6.18) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
AGE = middle-aged AND 
WORKCLASS = State-gov AND 
RELATIONSHIP = Husband: <=50K (14.15/5.1) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
AGE = middle-aged AND 
WORKCLASS = Private AND 
EDUCATION = HS-grad AND 
OCCUPATION = Adm-clerical: >50K (48.23/18.1) 
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NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
AGE = young: >50K (7.26/0.22) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = State-gov: >50K (19.68/9.36) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Private AND 
OCCUPATION = Protective-serv AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
RACE = White: <=50K (9.29/3.13) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Private AND 
OCCUPATION = Exec-managerial AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
RELATIONSHIP = Husband AND 
EDUCATION = Some-college: >50K (75.92/33.52) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Private AND 
OCCUPATION = Exec-managerial AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
RELATIONSHIP = Wife: >50K (24.18/9.07) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RELATIONSHIP = Wife AND 
OCCUPATION = Sales: <=50K (28.88/8.48) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Private AND 
OCCUPATION = Exec-managerial AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time: <=50K (17.65/7.3) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Private AND 
OCCUPATION = Prof-specialty: >50K (72.48/31.27) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Prof-specialty AND 
EDUCATION = Bachelors AND 
RELATIONSHIP = Wife: <=50K (5.02/1.02) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Exec-managerial AND 
WORKCLASS = Local-gov AND 
RELATIONSHIP = Husband AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
AGE = middle-aged: <=50K (21.91/9.02) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Exec-managerial AND 
EDUCATION = Some-college: >50K (19.58/3.33) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Prof-specialty: <=50K (12.46/4.23) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Private AND 
OCCUPATION = Adm-clerical AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time AND 
AGE = middle-aged: <=50K (67.58/18.23) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Private AND 
RACE = Black AND 
EDUCATION = Some-college: >50K (14.95/2.94) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = White AND 
WORKCLASS = Private AND 
OCCUPATION = Craft-repair AND 
HOURS_PER_WEEK = overtime AND 
EDUCATION = Some-college: >50K (107.83/46.62) 
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NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = White AND 
WORKCLASS = Private AND 
OCCUPATION = Craft-repair AND 
AGE = senior AND 
EDUCATION = Some-college AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time: >50K (46.51/13.82) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = White AND 
WORKCLASS = Local-gov AND 
OCCUPATION = Protective-serv AND 
EDUCATION = HS-grad: >50K (26.17/10.67) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Private AND 
OCCUPATION = Adm-clerical AND 
HOURS_PER_WEEK = overtime: >50K (35.16/10.46) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = White AND 
WORKCLASS = Self-emp-not-inc AND 
OCCUPATION = Sales: <=50K (36.47/13.73) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = White AND 
WORKCLASS = Self-emp-not-inc AND 
EDUCATION = HS-grad AND 
HOURS_PER_WEEK = overtime: >50K (31.3/11.15) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = White AND 
WORKCLASS = Private AND 
OCCUPATION = Adm-clerical AND 
EDUCATION = Some-college: >50K (21.6/9.36) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = White AND 
WORKCLASS = Private AND 
OCCUPATION = Adm-clerical AND 
EDUCATION = HS-grad: <=50K (14.42/5.17) 
 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
RACE = Black: <=50K (12.63/4.23) 
 
RACE = Asian-Pac-Islander AND 
AGE = middle-aged: <=50K (3.0/1.0) 
 
RACE = White AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Self-emp-not-inc: <=50K (8.41/3.18) 
 
RACE = White AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Private AND 
OCCUPATION = Adm-clerical AND 
EDUCATION = Assoc-voc: <=50K (8.08/1.06) 
 
RACE = White AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Private AND 
OCCUPATION = Sales AND 
HOURS_PER_WEEK = too-many AND 
EDUCATION = HS-grad: >50K (13.33/4.13) 
 
RACE = White AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Private AND 
OCCUPATION = Sales AND 
EDUCATION = Some-college AND 
HOURS_PER_WEEK = full-time: >50K (91.17/40.33) 
 
RACE = White AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Private AND 
OCCUPATION = Sales AND 
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EDUCATION = Assoc-voc: <=50K (32.76/15.2) 
 
RACE = White AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Private AND 
OCCUPATION = Sales AND 
EDUCATION = Assoc-acdm: >50K (30.22/12.09) 
 
RACE = White AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Private AND 
OCCUPATION = Sales AND 
EDUCATION = HS-grad: <=50K (26.71/12.19) 
 
RACE = White AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Private AND 
OCCUPATION = Sales AND 
HOURS_PER_WEEK = too-many AND 
AGE = middle-aged: >50K (7.1/2.03) 
 
RACE = White AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Private AND 
OCCUPATION = Sales: >50K (114.14/54.6) 
 
RACE = White AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Local-gov AND 
AGE = senior AND 
EDUCATION = Some-college: <=50K (16.86/3.36) 
 
RACE = White AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Local-gov AND 
OCCUPATION = Protective-serv: >50K (42.88/13.94) 
 
RACE = White AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Local-gov AND 
RELATIONSHIP = Husband: <=50K (20.19/6.56) 
 
RACE = White AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Private AND 
OCCUPATION = Craft-repair AND 
RELATIONSHIP = Husband AND 
AGE = senior: >50K (84.21/39.09) 
 
RACE = White AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Private AND 
OCCUPATION = Craft-repair AND 
EDUCATION = Assoc-voc: <=50K (23.45/8.26) 
 
RACE = White AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Private AND 
OCCUPATION = Craft-repair AND 
EDUCATION = HS-grad: >50K (21.68/9.4) 
 
RACE = White AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Private AND 
OCCUPATION = Craft-repair AND 
EDUCATION = Assoc-acdm: <=50K (17.03/6.01) 
 
RACE = White AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Craft-repair: >50K (12.91/3.45) 
 
RACE = White AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
OCCUPATION = Adm-clerical AND 
WORKCLASS = Local-gov: >50K (11.54/5.27) 
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RACE = White AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Private AND 
OCCUPATION = Transport-moving AND 
HOURS_PER_WEEK = overtime: <=50K (104.89/46.2) 
 
RACE = White AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Private AND 
OCCUPATION = Transport-moving AND 
AGE = middle-aged: >50K (29.06/9.07) 
 
RACE = White AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Private AND 
OCCUPATION = Transport-moving AND 
EDUCATION = Some-college: >50K (10.82/3.5) 
 
RACE = White AND 
NATIVE_COUNTRY = United-States AND 
WORKCLASS = Private AND 
OCCUPATION = Transport-moving: <=50K (14.49/5.7) 
 
RACE = White AND 
OCCUPATION = Exec-managerial: >50K (8.67/2.25) 
 
RACE = White AND 
OCCUPATION = Craft-repair: <=50K (6.52/1.33) 
 
RACE = White AND 
OCCUPATION = Adm-clerical AND 
WORKCLASS = Private: >50K (6.49/0.18) 
 
RACE = White AND 
AGE = senior: <=50K (13.36/3.89) 
 
RACE = White: >50K (7.22/2.11) 
 
RACE = Black: <=50K (3.0/0.0) 
 
: >50K (2.0/0.0) 
 
Number of Rules  :  464 
 
 
Time taken to build model: 16.42 seconds 
 
=== Evaluation on training set === 
=== Summary === 
 
Correctly Classified Instances       27799               85.3778 % 
Incorrectly Classified Instances      4761               14.6222 % 
Kappa statistic                          0.5796 
Mean absolute error                      0.2123 
Root mean squared error                  0.3251 
Relative absolute error                 58.1938 % 
Root relative squared error             76.1174 % 
Total Number of Instances            32560      
 
=== Detailed Accuracy By Class === 
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.925     0.373      0.887     0.925     0.906    <=50K 
  0.627     0.075      0.726     0.627     0.673    >50K 
 
=== Confusion Matrix === 
 
     a     b   <-- classified as 
 22896  1849 |     a = <=50K 
  2912  4903 |     b = >50K 


