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Abstract. The NBA (National Basketball Association) is the leading professio-
nal basketball league in North America, and is recognized and appreciated by
many fans around the world. Over time, all statistics and information from the
NBA were stored and as a result a gigantic database was created. With all these
data, this work proposes to achieve a greater precision accuracy in the predic-
tion of the results of NBA games based on the comparison of three algorithms of
Machine Learning (Random Forest, Decision Tree and Naïve Bayes) based on
mining and extraction of data.

Resumo. A NBA (National Basketball Association) é a principal liga de bas-
quetebol profissional da América do Norte, além disso, sua fama conquista um
crescente grupo de fãs ao redor do mundo. Ao longo do tempo, todas as infor-
mações da NBA foram armazenadas e consequentemente foi criada uma enorme
base de dados. Com todas essas informações, este trabalho propõe utilizar a
técnica de mineração de dados para uma acurácia de precisão na predição
dos resultados dos jogos da NBA com base na comparação de 3 algorítimos de
Aprendizado de máquina (Random Forest, Árvore de decisão e Naïve Bayes).

1. Introdução
Com o passar dos anos, os setores governamentais, socioeconômicos, científicos e em-
presariais geraram um crescente volume de informações, mais conhecido como dados[5].
Estes possuem tamanha importância para a sociedade que gerenciar eles de uma forma in-
teligente, otimizaria muitas soluções. Além disso, resolveria vários problemas que neces-
sitam de uma organização para um volumoso tráfego de informações. Com este desafio,
criou-se a técnica chamada de Mineração de Dados[4].

Uma área em que se aplica a Mineração de dados e que está em crescente evolução
é o setor esportivo[3][6][8][16], pois premeditar resultados, padrões e perfis de atletas se
tornou um desafio, já que o conhecimento gerado por essa técnica traz muitos benefícios
aos treinadores , entidades esportivas ou casas de apostas que envolvem muito dinheiro.

Para que as informações sejam transformadas em conhecimento através da Mine-
ração de Dados, O Aprendizado de Máquina[2] é fundamental, pois essa técnica utiliza
algorítimos para reconhecer padrões e agrupamentos em um grande volume de dados com
o objetivo de gerar um modelo padronizado que possa ser estudado.



Para o melhor entendimento, este trabalho esta modulado da seguinte forma: A
Seção 2 apresenta a descrição de Mineração de Dados, Aprendizado de máquina e algorí-
timos de Aprendizado de máquina, apontando suas principais conceitos e características
. . . A Seção 3 apresenta os objetivos deste trabalho de forma direta . . . A Seção 4 apre-
senta o procedimento metodológico para que os objetivos sejam alcançados . . . A Seção 5
possui o cronograma das atividades deste trabalho e finalizando . . . A Seção 6 apresenta
as contribuições para pesquisas futuras e resultados esperados.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Nesse trabalho seŕa utilizado conceitos de mineração de dados para esportes, Aprendi-
zado de máquina e algorítimos baseados em Aprendizado de máquina desenvolvidos pela
plataforma R[15]

2.1. Mineração de dados

A mineração de dados[11] possibilita realizar a extração de informações[9] de um grande
volume de dados e encontrar diversas relações e padrões para o conhecimento. O processo
da mineração de dados esta ilustrada na na Figura 1.

O processo da mineração de dado se baseia inicialmente nas bases(Databases),
é nessa etapa que as informações em seu estado bruto estão armazenadas. Em seguida,
vem o processo de limpeza dos dados, esse procedimento elimina informações Incom-
pletas, Redundantes, Ruidosas e Esparsas a fim de levar adiante, somente informações
consistentes.

O próximo passo do processo é a seleção dos itens relevantes da etapa ante-
rior(limpeza) para o data mining. Esta que utiliza reconhecimento de padrões para agrupar
os dados de forma que exista uma relação entre elas. Por fim, a etapa de avaliação dessas
informações, permite que o grupo de dados possa transmitir conhecimento para que sejam
pesquisadas em diversos projetos ou pesquisas.

Figura 1. Mineração de Dados



2.2. Aprendizado de máquina
Aprendizado de máquina[2] é uma área da Inteligência Artificial que possui um conjunto
de regras e procedimentos que permite máquinas de aprender baseando-se em padrões e
relações sem serem programados inicialmente. Além disso, existe diversos algorítimos
que facilitam esta técnica por meio da estatística, agrupamento e classificação de infor-
mações.

Existe duas categorias de Aprendizado de máquina como ilustra a Figura 2, uma
é a Aprendizagem Supervisionada[7], esta é quando a máquina é programada para rece-
ber dados pre-definidos e a partir delas, tomar decisões precisas. A outra categoria é a
Aprendizagem Não Supervisionada[7], na qual a máquina consegue encontrar padrões e
relações automaticamente a partir de um conjunto de dados aleatórios.

2.2.1. Aprendizagem SuperVisionada

Existe duas sub-categorias na Aprendizagem SuperVisionada, são elas a Classificação e
Regressão[17].

A Classificação baseia-se na entrada de um dado e concede um rótulo ao mesmo.
Geralmente os sistemas de classificação são utilizados para previsões de dados distin-
tos(binário).

A Regressão se baseia em estatística em cima dos dados de entrada e que possuem
um padrão contínuo. Os sistemas de regressão são utilizados para um grande número de
previsões(quantidade).

2.2.2. Aprendizagem Não SuperVisionada

O clustering ou Agrupamento dos dados[14] é um método de aprendizagem não supervisi-
onada que consiste em agrupar um conjunto de padrões aleatórios que possam ter alguma
relação entra elas, ou seja, encontrar alguma propriedade em comum para que que seja
possível rotular esse grupo de informações.

Figura 2. Aprendizado de Máquina

2.2.3. Aprendizado de máquina aplicados em algorítimos

Para nos auxiliar sobre a acurácia da predição dos resultados da NBA, este trabalho usará
3 algorítimos de Aprendizado de máquina. Serão avaliados vários atributos para o melhor
desempenho dos resultados e após essa análise, será feita a simulação no software R.



Os algorítimos são: Random Forest[1],este que utiliza o método que gera muitos
classificadores e combina o seu resultado. Árvore de Decisão[13], na qual tem o objetivo
de descobrir a classificação de uma nova entrada e Naïve Bayes[12][10] que basicamente
é um classificador probabilístico.

3. Objetivos
Este trabalho tem o principal objetivo :

- Avaliar a acurácia dos algoritmos Random Forest, Árvores de Decisão e Naïve
Bayes para previsão de resultados da NBA.

Objetivos Específicos :

- Implementar na plataforma R os algorítimos Random Forest, Árvore de Decisão
e Naïve Bayes.

-Executar todos os procedimentos necessários na base de dados da NBA, para
efetuar a mineração de dados.

- Fomentar as pesquisas de mineração de resultados esportivos.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Inicialmente seŕá estudado os conceitos e aplicações de mineração de dados esportivos
com ênfase em basquete e o conceito de Aprendizado de máquina aplicado em algorítimos
na plataforma R.

Após esse estudo bibliográfico, será levantado dados necessários para que a ex-
tração dos mesmos possibilite informações para a criação da base de dados. Com este
formado, ocorrerá uma seleção de atributos/parâmetros necessários para que seja utili-
zada nos algorítimos de Aprendizado de máquina.

Em seguida seŕa feito o estudo e aplicação dos algorítimos com os dados levanta-
dos para realizar os testes de predição de resultados. Finalizados os teste, será feito um
relatório baseando-se na comparação dos resultados e concluir qual foi o algorítimo mais
eficaz para a predição.

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Estudo bibliográfico;
2. Criação da base de dados;
3. Avaliação e seleção de dados;
4. Estudo dos algorítimos de Aprendizado de máquina;
5. Escrita Parcial do TCC;
6. Testes dos algorítimos de aprendizado de máquina na predição de resultados;
7. Comparação dos algorítimos e avaliação dos resultados;
8. Escrita da redação final do TCC;

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Este trabalho espera contribuir para futuras pesquisas de mineração de dados voltados ao
esportes e pesquisas sobre predições de resultados baseando na comparação de algoríti-
mos de aprendizado de máquina



Tabela 1. Cronograma de Execução
mai jun jul ago set out nov dez

Atividade 1 X X
Atividade 2 X X
Atividade 3 X X X
Atividade 4 X X
Atividade 5 X X
Atividade 6 X X
Atividade 7 X X
Atividade 8 X X X

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 08 de abril de 2019.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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