
Programação Paralela e Mineração de Dados
 

Este texto está sendo redigido com o intuito de falar os conhecimentos, informações obtidas 
através da palestra que foi assistida sobre “Programação Paralela e Mineração de Dados. 
Inicialmente será descrito o projeto Observatório da Web, o qual é utilizado na mineração de 
dados oriundo da internet, mais especificamente mídias sociais. Também terá sobre o que 
séria programação paralela.

 
O Observatório da Web é um projeto de pesquisa do INWEB (Instituto Nacional de Ciência 

e Tecnologia para a Web) para monitorar dados disponíveis na internet. Estes dados são 
analisados e rotulados para posterior utilização em gráficos que mostram a quantidade de 
dados com o mesmo assunto disponível e classificação de assuntos ou interesses para 
pesquisas. Exibiu-se um exemplo de gráfico dinâmico no qual os dados (twites) eram 
analisados com relação a cada candidato a presidência e mostrava a quantidade de posts 
que tinha a cada minuto, durante todo o debate que teve na Rede de Televisões Globo. Foi 
notado que os momentos de fala de cada candidato tinham uma notável elevação de twites 
relacionado ao candidato e estas mensagens não são selecionados por hashtag e sim pelo 
próprio nome da pessoa e também por frases típicas. Varias noticias, comentários, críticas, 
entre outras coisas que são postadas por qualquer mídia social sobre os candidatos, também 
são analisadas e classificadas por horário, dia e freqüência do mesmo assunto, para que sejam 
disponibilizadas no site do Observatório para posteriores pesquisas. A mineração de dados 
utiliza vários tipos de algoritmos para explorar um conjunto de dados e pode ser implementado 
em muitos lugares para identificar certos padrões e relacionamentos entre variáveis. Mostrou-
se que ocorreu um erro na obtenção dos dados para a criação do gráfico dinâmico para o dia 
do debate na TV e o problema encontrado foi tido por uma “avalanche” de informações, ou 
seja, um desperdício de dados, de comentários. Com tanta informação corremos o risco de 
abundância e apesar de termos muitos recursos, continuamos com um déficit de informações. 
Ter cuidado também com a ambigüidade que se tem na internet é um fator não trivial, pois, 
ficamos vulneráveis às instruções irrelevantes.

 
Programação paralela foi descrita como sendo um método de calculo ou processamento 

de dados simultaneamente, mas com o pensamento de que estes cálculos ou dados a serem 
analisados possam ser divididos em partes menores para serem resolvidos em paralelo, 
reduzindo o tempo total de processamento. Durante a palestra foi mostrado um exemplo de 
sistema de programação paralela colaborativa o BOINC. Funcionando da seguinte forma: 
quando o computador da pessoa, que está associada ao site do BOINC e tem o programa 
deles, está em tempo ocioso o software busca alguns dados para que seu computador possa 
processar. O site tem uma estatística de que existem 300.950 mil voluntários no sistema, 
cedendo 497.250 computadores e processam em média em 24 horas 3.142.53 TeraFLOPS.

 
Analise, mineração de muitos dados para a exibição em gráficos como foi feito no 

Observatório da Web ou para qualquer outra finalidade, é preciso também ter uma boa 
programação paralela para que seja reduzida o tempo de processamento e não aconteça erros. 



Em geral extrair vários dados ao mesmo tempo é essencial paralelizar os sistemas de extração 
para que seja mais viável.
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