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Abstract. Time information associated to data demands special treatment for
many applications, leading the development of temporal databases. On the
other hand, similarity search is used in many specific domains of complex data
(spatial data, images, videos and others). There are a few approaches that pro-
pose the integration of temporal and spatial data in a spatio-temporal data mo-
del. However, other types of complex data handled by similarity still lack ade-
quate support regarding temporal information management. Existing proposals
either deal with “conventional” time information (e.g. transaction-time and
valid-time) or consider that time is inherent to the data similarity, nevertheless
none of these proposals integrates the aforecited temporal interpretations in a
richer data model. The main objective of this work is to propose a model that al-
lows representing complex data with temporal information in an integrated way,
incorporating concepts such as transaction-time, valid-time and time-aware si-
milarity. The expected result of the work is to provide a manipulation language
to query complex data by similarity including temporal constraints to develop
analyses of data evolution over time.

Resumo. Informações temporais associadas a dados necessitam de tratamento
especial em muitas aplicações, impulsionando o desenvolvimento dos bancos
de dados temporais. Por outro lado, consultas por similaridade são usadas em
domı́nios especı́ficos chamados dados complexos (dados espaciais, imagens,
vı́deos e outros). Há algumas abordagens que propõem a integração de da-
dos temporais e espaciais em um modelo espaço-temporal. No entanto, ou-
tros tipos de dados complexos manipulados por similaridade ainda carecem
de suporte adequado para a manipulação de informações temporais. Existem
propostas que lidam com informações temporais “convencionais” (e.g. tempo
de transação e tempo de validade) ou que consideram informações temporais
na similaridade dos dados. Mesmo assim, nenhuma destas propostas integram
interpretações temporais em um modelo de dados mais rico. O objetivo prin-
cipal deste trabalho é propor um modelo que permite representar dados com-
plexos com informação temporal de maneira integrada, incorporando concei-
tos como tempo de transação, tempo de validade e similaridade considerando
informações temporais. O resultado esperado deste trabalho é a adaptação
de uma linguagem para consultar dados complexos por similaridade incluindo
restrições temporais para analisar a evolução dos dados no tempo.



1. Introdução

Desde o surgimento dos primeiros Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados
(SGBD), informações relacionadas a tempo tem sido armazenadas em banco de dados,
mais recentemente foram propostas novas formas de tratar o tempo e foram criadas ex-
tensões temporais para linguagens de consulta para que os SGBD suportassem essas
operações.

Informações temporais também podem ser incorporadas em dados espaciais, per-
mitindo manter um acompanhamento do histórico das mudanças nos objetos espaciais ao
longo do tempo. Um dado espacial é um tipo de dado complexo, e para realizar consultas
neste domı́nio, normalmente utiliza-se consulta por similaridade. Muitos estudos contem-
plam formas de representar e consultar dados espaço-temporais. Porém, em se tratando
de outros tipos de dados complexos, poucas alternativas foram propostas. É neste con-
texto que este trabalho se insere, buscando uma forma integrada de representar e consultar
dados temporais associados a dados complexos.

A Seção 2 apresenta os principais conceitos do estado da arte para o modelo de
dados métrico, temporal, espaço-temporal e métrico-temporal. A Seção 3 apresenta o
objetivo principal e os objetivos especı́ficos do trabalho, enquanto a Seção 4 apresenta os
procedimentos metodológicos que serão usados para desenvolver o trabalho.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

A Subseção 2.1 são apresentados os conceitos de espaço-métrico e consultas por similari-
dade. Os conceitos dos modelos dados temporal e espaço-temporal, como granularidade,
ordem e dimensão do tempo, são apresentados na Subseção 2.2. Por fim, na Subseção 2.3
é apresentada a definição de espaço métrico-temporal e as operações exploradas até então
neste espaço.

2.1. Modelo de Dados para Dados Métricos

Desde os primeiros SGBD, existe suporte para manipulação de dados como números,
datas e pequenos textos. O sucesso dos SGBD na manipulação destes tipos de dados,
chamados neste projeto dados tradicionais, incentivou o suporte de outros tipos de dados,
chamados dados complexos, que podem ser dados resultantes de experimentos cientı́ficos,
textos de grande extensão, imagens, sons, vı́deos digitais, dados espaciais, dados ge-
ográficos e séries temporais [7].

Normalmente, dados complexos não são comparados utilizando-se seu formato
original. Em vez disso, em geral, são representados por meio de caracterı́sticas ex-
traı́das do conteúdo do dado, que o descrevem em um nı́vel semântico. Por exemplo,
uma imagem é essencialmente uma matriz de pixels, o que não oferece diretamente uma
interpretação semântica do seu conteúdo. Porém, com a utilização de algoritmos de pro-
cessamento de imagens é possı́vel extrair vetores de caracterı́sticas que descrevam melhor
a cena retratada, permitindo comparações em um nı́vel mais próximo da interpretação do
ser humano. Quanto às comparações, os vetores de caracterı́sticas normalmente não pos-
suem a “Relação de Ordem Total” (ROT), portanto os operadores relacionais (<,≤,≥, >)
não podem ser utilizados. Os operadores de igualdade sempre podem ser utilizados,
porém em dados complexos, este tipo de consulta normalmente tem pouca utilidade.



Desta forma, o meio mais utilizado para comparação de dados complexos é com base
na noção de similaridade.

Comparar dados por similaridade pressupõe que os elementos (vetores de carac-
terı́sticas) estão imersos em um espaço de similaridade, definido pelo conjunto de ele-
mentos e a relação de (dis)similaridade entre pares de elementos. Espaços Métricos são
a forma mais geral de se representar dados complexos em um espaço de similaridade e
extensivamente usada na literatura. As operações sobre dados em espaços métricos mais
relevantes são as consultas por similaridade, que consistem em recuperar dados comple-
xos com base na (dis)similaridade entre objetos [10]. Desta forma, este projeto considera
que o modelo de dados métricos define dados complexos como espaços métricos e os
manipula utilizando consultas por similaridade.

Um espaço métrico é representado como o par 〈S, ds〉, onde S é um conjunto de
dados complexos, não necessariamente dimensionais, e ds : S × S → R+ é uma função
que efetua o cálculo de dissimilaridade entre elementos desse domı́nio e que satisfaz as
seguinte propriedades [10].

• não negatividade: ∀x, y ∈ S, ds(x, y) ≥ 0

• simetria: ∀x, y ∈ S, ds(x, y) = ds(y, x)

• identidade: ∀x, y ∈ S, x = y ⇔ ds(x, y) = 0

• desigualdade triangular: ∀x, y, z ∈ S, ds(x, z) ≤ ds(x, y) + ds(y, z)

Consultas por similaridade recuperam dados a partir de critérios que dependem
da similaridade entre pares de elementos, normalmente calculados através de uma função
distância entre eles. Exemplos de consultas por similaridade mais comuns são Consul-
tas por Abrangência (Range query – Rq) e consultas aos k-Vizinhos Mais Próximos (k-
Nearest Neighbors query – k-NNq), representadas graficamente na Figura 1. Entretanto,
há outros tipos de consultas por similaridade, incluindo as junções por similaridade e a
consulta aos k-Vizinhos Mais Próximos com Condições (Conditional k-Nearest Neigh-
bors query – ck-NNq). As consultas do tipo Rq, encontram os elementos dissimilares
de um elemento de consulta, até um determinado limiar. Consultas k-NNq, retornam os
k elementos mais similares ao elemento de consulta, enquanto consultas ck-NNq retornam
os k elementos mais similares ao elemento de consulta, desde que eles satisfaçam a uma
condição adicional [7].

Figura 1. Consultas por similaridade: (a) consulta por abrangência R(q,r) e (b)
consulta aos k-vizinhos mais próximos 3-NN [10].



2.2. Modelo de Dados Temporal e Espaço-temporal

O conceito de banco de dados temporal abrange qualquer tipo de aplicação de banco de
dados que utiliza algum conceito de tempo na organização de suas informações. Esse
tipo de aplicação começou a ser desenvolvido assim que banco de dados começaram a ser
utilizados. Exemplos de uso incluem históricos de pacientes, sistemas de reservas (pas-
sagens aéreas, hotéis, etc.), histórico escolar de alunos, dados de experimentos cientı́ficos
que incluem tempo de coleta, etc. [6].

Em banco de dados temporal, tempo é representado como uma sequência orde-
nada de pontos, onde a granularidade dos pontos varia de acordo com a aplicação. Por
exemplo, cada ponto pode representar um segundo, um dia ou qualquer outro intervalo
determinado. Portanto, normalmente o termo chronon é utilizado ao invés de ponto, para
representar a menor granularidade de uma aplicação. Para que um ponto representado
tenha significado, é necessário usar algum tipo de calendário que organize o tempo de
forma conveniente (ex: Gregoriano, Chinês, Islâmico, Hindu, etc) [6].

Em termos de ordem, o tempo pode ser consecutivo e linearmente ordenado, rami-
ficado ou circular, ilustrados na Figura 2. Em tempo consecutivo e linearmente ordenado
dois pontos sempre são ordenáveis; em tempo ramificado, no futuro pode possuir dife-
rentes sucessores e no passado diferentes antecessores; e o tempo circular é utilizado
quando eventos de tempo se repetem periodicamente, como dias da semana ou estações
do ano [3].

Figura 2. Tipos de ordem de tempo: (a) tempo consecutivo e linearmente or-
denado; (b) tempo ramificado com diferentes sucessores; (c) tempo ramificado
com diferentes antessores; (d) tempo circular [3].

Em termo de dimensões, o tempo pode ser tratado de maneiras distintas. A
interpretação mais natural é associar o tempo em que o evento ocorreu ou o tempo em
que um fato é considerado verdadeiro no mundo real. Esta interpretação é chamada de
tempo de validade. Outra interpretação usada, refere-se à associação do tempo em que
a informação está armazenada no banco de dados, ou seja o tempo que a informação é
válida no sistema. Esta interpretação é chamada de tempo de transação. Estas duas for-
mas de interpretação são as mais comuns, e aplicações podem fazer uso de apenas uma
desta, ou de ambas, neste caso o banco de dados pode ser chamado de bitemporal [6].
TSQL2 [9] é uma extensão temporal definida para o padrão SQL-92, que permite con-
sultas utilizando tempo de validade, tempo de transação e bitemporal em banco de dados
relacionais.



Banco de dados espaciais incorporam o suporte de objetos em um espaço multi-
dimensional. Por exemplo, banco de dados cartográficos armazenam mapas, incluindo a
descrição de objetos em um espaço bidimensional. Os sistemas que gerenciam este tipo
de dados e as aplicações relacionadas, são chamados Sistema de Informação Geográfica.
Consultas a esses dados podem consultas por abrangência, por vizinhos mais próximos e
consultas topológicas [6, 8].

Um modelo de dados Espaço-Temporal incorpora conceitos espaciais, tempo-
rais e espaço-temporais, e captura simultaneamente os aspectos temporais e espaciais
do dado [4]. Modelos de dados espaço-temporais são utilizados em aplicações onde
ocorrem mudanças em objetos espaciais ao longo do tempo, e definem tipos de obje-
tos, relações, operações e regras para manter a integridade do banco de dados. Consultas
a dados espaço-temporais podem ser classificadas em três categorias: Consultas espaço-
temporais simples como mudanças discretas ou objetos de referência em movimento;
Consultas espaço-temporal por abrangência e/ou consultas por junção; Consultas espaço-
temporal por comportamento envolvendo operadores unários [8].

2.3. Modelo de Dados Métrico-Temporal

Associar tempo a dados complexos manipulados por similaridade não limita-se a simples-
mente incluir uma ou mais dimensões temporais no espaço de representação do dado, pois
a informação temporal pode afetar a noção de similaridade, além do fato que este espaço
pode até mesmo não ser dimensional. Para incorporar a informação temporal em consul-
tas por similaridade foi proposto em [2] o conceito de Espaço Métrico-Temporal. Que é
composto por dois espaços métricos (uma componente métrica e uma temporal) [1, 5].
Seja a componente temporal de um espaço métrico definida como 〈T, dt〉, onde T medi-
das de tempo que podem ser associadas a elementos armazenados em um espaço métrico.
dt : T × T → R+ é uma função que permita o cálculo de similaridade entre elementos
desse domı́nio [1]. Desta forma, pode-se definir Espaço Métrico-Temporal, como sendo
a associação de informações temporais a um elemento de um espaço métrico. Represen-
tado como o par 〈V, dv〉, onde V = S × T e dv : V × V → R+ é uma métrica entre os
elementos de um espaço métrico com informações temporais associadas [1, 2].

As operações exploradas até então sobre espaços métrico-temporais foram con-
sultas por similaridade convencionais: Rq e k-NNq. Entretanto, há outras formas de con-
sulta, exploradas considerando-se dados espaço-temporais, que também são úteis para
dados métricos e que poderiam ser incluı́das no modelo de dados. Para isso, é necessário
combinar de forma consistente diferentes interpretações de tempo em um modelo único,
estendendo a forma de representação e o conjunto de operações válidas. Este projeto tem
como meta propor esse modelo de dados.

3. Objetivos

Propor um modelo de dados para representar e manipular de forma integrada dados
métricos e informação temporal.

Objetivos especı́ficos:

• definir um modelo de representação que permita acomodar diferentes
interpretações de tempo associadas a dados métricos;



• identificar categorias de consultas relevantes envolvendo dados métrico-
temporais;
• adaptar linguagens de consulta existentes para dados temporais e/ou espaço-

temporais incluindo operadores de consulta para dados métrico-temporais.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

Para alcançar os objetivos, deverá ser feita uma pesquisa bibliográfica, com a finalidade
de estudar as formas de representação de tempo associado a outros tipos de dados. A
pesquisa bibliográfica também deverá englobar consultas comumente utilizadas nesses
dados e quais análises podem ser feitas com essas consultas. Em seguida será desen-
vido um método para representar dados métricos com tempo associado. A partir desta
representação serão elaboradas consultas e análises.

5. Cronograma de Execução

Os procedimentos metodológicos estão descritos na seção 4, as atividades estão listadas
abaixo, que serão executados de acordo com cronograma de execução tabela 1.

Atividades:

1. Revisão bibiográfica.
2. Estudar as formas de representação de tempo associado a outros tipos de dados,

particularmente, dados tradicionais e dados espaciais.
3. Estudar consultas comumente realizadas em outros dados com tempo associado.
4. Estudo de formas de análises que podem ser feitas com base nas consultas.
5. Desenvolvimento do método de representação de tempo associado a dados

métricos, através da especificação (ou adaptação) de uma linguagem.
6. Elaboração de consultas e análises.
7. Desenvolvimento da parte escrita do trabalho de conclusão de curso.

Tabela 1. Cronograma de Execução
fev mar abr mai jun jul ago set out nov

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

6. Contribuições e/ou Resultados esperados

Ao final deste trabalho, espera-se um modelo de dados que permita a representação de
tempo associado a dados métricos. Proporcionando novas formas de análise baseadas na
forma de representação e consultas propostas.



7. Espaço para assinaturas

Londrina, 31 de março de 2014.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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métricos. PhD thesis, Universidade de São Paulo, 2009.

[2] Renato Bueno, Daniel S Kaster, Agma Juci Machado Traina, and Caetano Traina Jr.
Time-aware similarity search: a metric-temporal representation for complex data.
In Advances in Spatial and Temporal Databases, pages 302–319. Springer, 2009.

[3] M.A. Casanova, G. Camara, and C.A. Davis. Bancos de dados geograficos. MundoGEO,
2005.

[4] Cindy Xinmin Chen. Data Models and Query Languages of Spatio-Temporal Informa-
tion. PhD thesis, University of California Los Angeles, 2001.

[5] Isis Caroline O. V. de Sousa and Renato Bueno. Análise da Evolução Temporal de Dados
Complexos. sbbd2013.cin.ufpe.br, pages 1–7, 2014.

[6] R.A. Elmasri and S.B. Navathe. Fundamentals of Database Systems. ADDISON WES-
LEY Publishing Company Incorporated, 2011.

[7] Daniel dos Santos Kaster. Tratamento de condições especiais para busca por similaridade
em bancos de dados complexos. PhD thesis, Universidade de São Paulo, 2012.

[8] Nikos Pelekis, Babis Theodoulidis, Ioannis Kopanakis, and Yannis Theodoridis. Litera-
ture review of spatio-temporal database models. The Knowledge Engineering Re-
view, 19(03):235–274, 2004.
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