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1. INTRODUÇÃO 

Os mais recentes desenvolvimentos em tecnologia de dispositivos móveis (por exemplo, 

smartphone, smartwatch, smartglass, equipamentos projetados para Internet das Coisas) e a demanda 

crescente por aplicações móveis robustas mudaram a expectativa dos usuários em relação a computação 

móvel. Espera-se que os dispositivos móveis forneçam serviços complexos e onipresentes ao invés da simples 

telefonia e computação. Infelizmente, os avanços no hardware do smartphone e na vida útil da bateria têm 

sido lentos de modo a responder às demandas computacionais das aplicações desenvolvidas nos últimos anos. 

Portanto, muitas aplicações ainda não são adequadas para dispositivos com poucos recursos computacionais 

devido a restrições de hardware, tais como baixo poder de processamento, memória limitada, conectividade 

de rede imprevisível e duração limitada da bateria (REDDY; USHA, 2013).   

Em geral, para tornar os dispositivos móveis eficientes energeticamente e capazes, em termos 

computacionais, são necessárias mudanças importantes tanto no hardware quanto no software, o que requer 

uma maior colaboração entre desenvolvedores e fabricantes (BARBA; MACINTYRE; MYNATT, 2012) 

(MASCOLO, 2010). Devido a restrições de tamanho, as mudanças somente à nível de hardware podem não 

permitir que os smartphones consigam um poder computacional considerável. Portanto, mudanças a nível de 

software são mais efetivas, onde a computação é realizada em recursos remotos com suporte parcial de um 

hardware de smartphone (KEMP et al., 2009). 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

Durante o período da pesquisa foram usados variados materiais que auxiliaram no seu progresso. 

Como espaço de trabalho, foi usado o Laboratório de Redes de Computadores no galpão de laboratórios, 

localizado no Campus II. Dentro do laboratório, foram usados os computadores que lá estão à disposição dos 

alunos para estudo e pesquisa, assim como as mesas, cadeiras, materiais de escritório e o projetor integrado a 

lousa digital, todos presentes no laboratório. Também foram utilizados: um notebook disponibilizado pela 

PROEG para testes e servidor virtual de nuvem localizado no datacenter do Centro de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (CTIC). 

Para criar o banco de dados necessário para realizar os testes e treinamento dos algoritmos, utilizou 

do Sistema de Offloading Computacional Sensíveis ao Contexto (CSOS – Context-Sensitive Offloading 

System). Sistema desenvolvido durante o desenvolvimento da pesquisa de doutorado do professor orientador 

do projeto. Foram realizados diversos tipos de combinações de atributos de contexto localmente e fazendo 

offloading para uma cloudlet. Em seguida, rotular no banco de dados manualmente se naquele contexto, e 

conjunto de variações de atributos, é SIM (atributo de saída) mais vantajoso fazer offloading nesse contexto 

ou NÃO (atributo de saída), não é mais vantajoso fazer offloading nesse contexto, o que consequentemente é 

melhor executar a aplicação localmente no dispositivo. 
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Uma vez com o banco de dados experimental pronto, antes de usá-lo para gerar os resultados 

pretendidos, era necessário realizar um tratamento inicial nesses dados, como pode-se ver na Figura 1 abaixo. 

 
Figura 01 – Diagrama de Etapas do Processo de Preparação dos Dados 

                                   
Fonte: Autor (2019) 

 

Na figura pode-se ver que a fase de pré-processamento da base de dados é composta por cinco etapas, 

onde na Limpeza ocorre a remoção de dados inconsistentes e de qualquer informação que não seja interessante 

ao restante dos dados. Na fase de Integração são unidas duas ou mais bases de dados (caso tenha-se mais de 

uma) para formar somente uma única, facilitando assim o tratamento desses dados. Já na fase de Redução, 

esses dados são selecionados de modo a se escolher somente aqueles que realmente terão relevância para o 

que se deseja analisar, sendo os demais descartados. Na fase de Transformação, esses dados são balanceados 

e normalizados para que possam ter os requisitos exigidos para os testes, que é de possuírem média zero e 

variância unitária. Na última etapa, temos o processo de Discretização, onde caso tenhamos um conjunto de 

dados literais e desejarmos realizar o processamento desses dados de forma numérica, são aplicadas técnicas 

de conversão para realizar esse procedimento. Essas etapas não são obrigatórias, ou seja, não é necessário 

passar por todas elas para poder fazer o pré-processamento dos dados, as vezes somente algumas são 

necessárias. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No ambiente de aprendizado de máquina e avaliação de desempenho, utiliza-se várias métricas para 

estimar os resultados que se deseja. Nessa pesquisa, dentre as métricas possíveis, foi escolhido analisar o 

desempenho dos algoritmos classificadores através da acurácia, da curva de ROC e da área sobre a curva 

de ROC. 

Os valores da curva de ROC se assemelham aos valores da acurácia, porque levam em consideração 

as características de cada método e são calculadas com base nos mesmos parâmetros: a quantidade de falsos 

positivos (FP), falsos negativos (FN), verdadeiros positivos (VP) e verdadeiros negativos (VN). Esses 

parâmetros são comumente encontrados em problemas de classificação binária, onde se tem um determinado 

problema e com base em algo, se decide escolher entre uma alternativa A ou B, Sim ou Não. 

 
Tabela 01 – Possibilidades de Decisão 

Decisão Sim Não 

Sim Decisão correta (VP) Erro (FN) 

Não Erro (FP) Decisão correta (VN) 

Fonte: Autor (2019) 

  

Pode-se ver na tabela acima que esses parâmetros são baseados nas decisões que o classificador ou o ensemble 

pode tomar, onde uma decisão VP implica que a amostra de teste teria classificação “Sim” e o classificador 

acertou essa classificação. Uma decisão FN significa que a amostra de teste teria classificação “Sim” e o 

classificador a rotulou como “Não”. Já uma decisão FP quer dizer que a amostra de teste teria classificação 



 
“Não” e o classificador a rotulou como “Sim”. Por fim uma decisão VN é sinônimo de que a amostra de teste 

teria classificação “Não” e o classificador acertou essa classificação. 

A acurácia é uma métrica de desempenho que leva em consideração a quantidade de vezes que o 

algoritmo avaliado acertou e errou uma classificação e através desses valores, calcular uma porcentagem geral 

que representa o quão frequente aquele classificador avalia corretamente uma amostra de dados. 

 

𝐴𝑐𝑢𝑟á𝑐𝑖𝑎 =  
𝑉𝑃 + 𝑉𝑁

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
  

 

A acurácia é dada pela razão entre a soma do total de verdadeiros positivos com o total de verdadeiros 

negativos e o total de amostras classificadas. Além da acurácia, foi utilizado também, como dito acima, a área 

sobre a curva de ROC como medida de desempenho. Essa medida avalia o quanto um método se aproxima de 

um ponto ideal, onde em um intervalo de 0 a 1, 0 representa que o método não classificou corretamente 

nenhuma amostra e 1 representa que ele classificou corretamente todas ou praticamente todas as amostras de 

teste.  

 

𝐴𝑈𝐶 = ∫ 𝑉𝑃(𝐹𝑃−1(𝑥))𝑑𝑥
1

0

 

 

A equação acima representa como é realizado o cálculo dessa métrica. Ela se dá pela integral, ou 

seja, uma soma em todos os intervalos possíveis, de 0 a 1, do produto entre a quantidade de verdadeiros 

positivos (𝑉𝑃) e o inverso da quantidade de falsos positivos (𝐹𝑃) em função da quantidade de amostras 𝑥. 

 
Tabela 02 – Comparação Quantitativa dos Métodos Avaliados 

Método Média (Margem de Erro) Mediana 

KNE 94,34 (1,01) 94,95 

KNU 94,31 (1,03) 94,44 

DESP 94,31 (1,03) 94,95 

KNOP 94,34 (0,98) 94,95 

Metades 93,97 (1,21) 94,95 

DesClustering 93,27 (1,10) 92,42 

DesKNN 93,40 (1,13) 90,40 

LCA 91,08 (1,61) 93,43 

MCB 91,62 (1,18) 91,92 

MLA 91,08 (1,60) 93,43 

OLA 92,12 (1,27) 95,96 

Rank 92,26 (1,19) 95,96 

Aposteriori 90,88 (1,57) 93,43 

Apriori 91,41 (1,43) 89,90 

Single Best 92,46 (1,23) 95,96 

Static Selection 94,11 (1,01) 93,43 

Oracle 98,11 (0,38) 98,48 

Fonte: Autor (2019) 

 

Na tabela acima vemos os valores reais das médias das acurácias de cada método analisado e suas 

respectivas margens de erro juntamente com suas medianas, para uma melhor visualização e comparação entre 

os métodos. Por fim temos a curva de ROC. Essa métrica escolhe vários pontos em um intervalo, geralmente 

de 0 – 1 e classifica esses pontos. Após essa classificação, verifica-se se o método acertou ou errou a predição 



 
e ao final de uma determinada quantidade de classificações, avalia-se o quanto ele acertou e errou em 

comparação ao total.  

𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑂𝐶 =  
𝑉𝑃

𝐹𝑃
 

 

Essa quantidade de erros e acertos, representada pela quantidade de verdadeiros positivos e falsos 

positivos, como pode ser visto na equação acima, são os componentes da curva de ROC. Na Figura 2 abaixo 

temos o gráfico das curvas de ROC de todos os métodos avaliados.  

 
Figura 2 – Comparação entre as Curvas de ROC dos Métodos Avaliados 

                             
Fonte: Autor (2019) 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse ponto da pesquisa, tomando por base o início, todo a dedicação que foi necessária para se ter 

o conhecimento do objeto de estudo, todo o progresso que o projeto teve, as diversas dificuldades enfrentadas, 

pode-se concluir que a mesma teve um bom desempenho, alcançando a grande maioria dos objetivos propostos 

no seu início e produzindo resultados satisfatórios. Para finalizar a pesquisa, o ideal seria usar esse método de 

classificação dinâmica através do DESlib para verificar em um ambiente real, as implicações que esse ambiente 

traria para um cenário de tomada de decisão de offloading computacional. 
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