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Abstract. The cheapening of tracking devices and their availability in vehicles,
cell phones and other devices, create an increase of spatio-temporal data, which
creates the need for methods for the analysis and interpretation of these data,
which can be used for pattern recognition as migration of animals, car conges-
tion and object tracking. One of the methods of analysis is the flock pattern,
which can be defined as a number of entities within a defined radius circle mo-
ving together for a certain time interval. As the data paths are collected, they
may be irregular because problems such as system failure, pass through tun-
nels or underground, package delivery failure, etc., which in loss of one or more
points decreased the standard time flok or simply does not recognize the pattern
although in reality exist. Causing failure to identify such as a group of thugs, or
a group of animals moving around. For the treatment of trajectory data and to
find the points which might be a problem, uses points interpolation. The points
interpolation is the technique that from points already collected, geometrically
calculates the probable points from one point to another. These data undergoing
this treatment can result in an increase in the number of identified patterns or
increased the duration of the flok, detected by the algorithms. Thus objective is
the evaluation of treatments in the data for detection of the flock pattern, waiting
to evaluate the best results in certain algorithms with certain data interpolation
techniques.

Resumo. O barateamento de dispositivos de localização e sua disponibilidade
em veı́culos, celulares e outros aparelhos, criam um aumento de dados espaço-
temporais, o que gera a necessidade de métodos para a análise e interpretação
destes dados, que podem ser utilizados para reconhecimento de padrões como
migração de animais, congestionamentos de carros e rastreamento de objetos.
Um dos métodos de análise é o padrão floco, que pode ser definido como um
número de entidades dentro de um cı́rculo de raio delimitado que se deslocam
juntos por um certo intervalo de tempo. Na coleta de dados de trajetórias de
objetos móveis, os dados podem estar irregulares por problemas, como falha
do aparelho, falha de envio da posição, por exemplo na passagem por túneis,
etc., gerando incerteza nos dados. Devido a perdas de um ou mais pontos,
pode haver diminuição no tempo de um padrão floco ou simplesmente o não
reconhecimento do padrão, apesar de na realidade existir, ocasionando a não
identificação de como por exemplo um “arrastão”, ou um grupo de animais
se locomovendo. Uma técnica frequente de tratamento de incerteza em da-
dos de trajetória é a interpolação de pontos, que, a partir de pontos já cole-
tados, calcula geometricamente os prováveis pontos entre um ponto conhecido



e outro. Utilizando-se este tratamento possivelmente ocasionará em um au-
mento no número de padrões floco identificados ou a duração deles aumentada
pelos algoritmos de detecção deste padrão. Assim, objetivo do trabalho é a
avaliação de tratamentos nos dados para os algoritmos de detecção do padrão
floco, esperando-se avaliar os melhores resultados em certos algoritmos com
determinadas técnicas de interpolação de dados.

1. Introdução
Com barateamento de equipamentos com uso de GPS (Global Positioning System) estão
presentes em vários produtos como por exemplo celulares, carros, bicicletas e agora até
relógios, estes equipamentos junto com o uso de aplicativos que utilizam esses tipos de
dados como Waze1 e Foursquare2, gera um aumento de dados em formas de trajetória.

Com essa grande quantidade de dados espaço-temporais existe a necessidade de
algoritmos para se interpretar estes dados guardados em grandes bancos de dados. Mas
a identificação de padrões nesses tipos de dados são bastante difı́ceis, pois, geralmente a
análise de destes padrões espaço-temporais são definidos através de como os relaciona-
mentos dos objetos móveis se modificam em relação ao tempo [8].

A análise dos dados espaço-temporais, mesmo sendo uma operação cara computa-
cionalmente, pode descrever comportamentos similares entre objetos como por exemplo,
migração de animais, identificação de congestionamento em rodovias, identificação de lu-
gares de grande movimentação, etc. Dentre as várias formas de análise de dados espaço-
temporais, estão as de representação em disco, que explora a distância máxima de duas
entidades quaisquer não excedendo um diâmetro de disco definido em uma busca. Assim
essa busca está interessada em entidades que satisfaçam uma dada relação de proximidade
com todas as entidades pertencentes ao grupo.

Um dos padrões mais representativos da categoria de discos é o floco, que compre-
ende um conjunto mı́nimo de objetos que estão espacialmente próximos por um intervalo
de tempo. Dados um número de entidades µ, um raio de distância ε e um número de
instantes de tempo δ, um floco é um conjunto de µ ou mais entidades que permanecem
por pelo menos δ instantes de tempo localizadas no espaço definido por um disco de
diâmetro ε [9].

No recebimento de dados de trajetória coletados, esses dados podem estar com
faltas de pontos causadas por problemas como falhas no aparelho, passagem por túneis
ou subterrâneo, escrita no arquivo de log, etc, podem gerar um intervalo de floco menor ou
até a não identificação de padrão floco. O que pode gerar a não identificação de um grupo
de animais fazendo migração, um grupo de bandidos praticando assaltos em uma região,
um ponto turı́stico de grande visitação. Para o tratamento das trajetórias com problemas,
uma das técnicas que podem ser utilizados é a interpolação de pontos. A interpolação
consiste em, a partir de delimitados pontos, calcular a função da trajetória e criar pontos
entre um ponto e outro.

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é tratar o problema de detecção de flocos
em trajetórias sujeitas a dados com variação de taxa de amostragem e/ou falhas de coleta.

1https://www.waze.com
2https://pt.foursquare.com



A proposta é implementar e avaliar diferentes técnicas de interpolação de pontos em dados
de trajetórias para associar a algoritmos de detecção do padrão floco. Espera-se, com o
trabalho, identificar quais as técnicas mais adequadas para cada tipo de variação na amos-
tragem das trajetórias para permitir identificar padrões não detectados pelos algoritmos
existentes.

Este trabalho está organizado da seguinte maneira, na Seção 2 apresenta-se
os conhecimentos necessários para o desenvolvimento do trabalho, como padrões de
movimentação, o padrão floco, algoritmos de detecção do padrão floco e técnicas de
diminuição de perda de dados ou interpolação de pontos em trajetórias, na Seção 3 des-
creve os objetivos deste trabalho, já a Seção 4 explica as atividades a serem executadas
para a conclusão do trabalho, na Seção 5 é apresentado o cronograma das atividades
ao longo do ano e por último na Seção 6 são descritas as contribuições esperadas pela
execução do trabalho proposto.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Nesta seção são explicados alguns dos conceitos para melhor entendimento do trabalho
proposto. Na primeira subseção 2.1 será explicado sobre padrões de movimentação, na
segunda subseção 2.2 será explicado sobre a definição do padrão floco para o trabalho.
Na subseção 2.3 serão apresentados alguns dos algoritmos utilizados na identificação do
padrão floco. Por último, na subseção 2.4 são discutidas as técnicas de redução de perda
de dados em trajetórias.

2.1. Padrões de Movimentação

Com o aumento e barateamento de equipamentos de geração de dados espaço-temporais,
técnicas de análise e de melhor armazenamento são mais requisitadas. Estes tipos de
dados podem ser aplicados em várias áreas do conhecimento como por exemplo:

• Transporte: planejamento de tráfego, rastreamento de veı́culos e monitoramento
de tráfego;
• Ecologia: rastreamento de poluição e investigação de causas em mudanças ambi-

entais;
• Biologia: movimentação de animais, realocação animal e extinção.

Para entendimento de fenômenos espaço-temporais geralmente é feito um proces-
samento, análise e mineração de grande volume de dados desse tipo, acompanhados com
variáveis temáticas ou temporais. A modelagem dos acontecimentos espaço-temporais é
uma tarefa difı́cil devido a dois fatores: um deles é pela mudança dos dados, discretas ou
contı́nuas, também chamadas de ruı́do, que podem ser causadas por defeitos no aparelho
ou sinal fraco de GPS (sistema de posicionamento global – Global Positioning System). O
segundo é a influência de objetos vizinhos ao objeto em estudo, por exemplo, na análise
da chuva e sua influência em engarrafamentos em centros urbanos. A posição relativa
dos veı́culos define a ocorrência de congestionamentos e suas propriedades, duração, ex-
tensão, etc. Mas a variação da intensidade da chuva no momento analisado, como também
a distribuição espacial da chuva, são dados que não podem ser ignorados na análise. As-
sim, é preciso fazer um cruzamento das informações da chuva junto com os padrões de
movimentação dos veı́culos, junto com dados históricos para se obter resultados mais
relevantes [8].



O principal objetivo é a descoberta de padrões ou relacionamentos existentes no
banco de dados. Neste processo, é necessário de técnicas que lidem com ambos aspectos
de dados espaço temporais, o que torna a mineração dos dados mais trabalhosa do que
quando se utiliza somente dados em texto ou numéricos.

Padrões de movimentação na maioria das vezes apresentam relacionamentos en-
tre trajetórias em bancos espaço-temporais. Uma trajetória pode ser definida como uma
sequência de pontos marcados com local e tempo que foram coletados, também po-
dendo ter outros atributos associados a essas marcações [8]. Possuindo as trajetórias é
possı́vel descrever padrões de agrupamentos espaço-temporais e comportamentais mais
voltados ao estudo de paradas e movimentos, que buscam o entendimento de qualquer
tipo comportamental dos movimentos de objetos especı́ficos. Neste contexto, a detecção
e classificação dos padrões gerados a partir de dados espaços-temporais são tarefas im-
portantes no processo de compreensão do comportamento dos objetos de estudo. Alguns
dos tipos de padrões de movimentações espaço-temporais importantes representados na
Figura 1 são:

• Floco: são entidades se movimentando próximas de si, por um certo perı́odo de
tempo, onde estão dentro de um diâmetro ε de um disco especificado em uma
busca;
• Liderança: é semelhante ao padrão floco, mas nele há um objeto lı́der é requerido

a iniciar o movimento antes de um grupo que o segue;
• Reunião: marca a reunião espacial de um número de objetos;
• Padrão Periódico: pode ser identificado como é um tipo de movimentação que

ocorre de tempos em tempos repetidamente.

ponto de
encontro

local 
frequente

padrão
periódico

flock de 
três entidades

Figura 1. Padrões de movimentação espaço-temporais (retirada de [4]).



2.2. Padrão Floco

A formalização do padrão floco utilizada neste trabalho é dada pela Definição 1 [9].

Definição 1 Dado um conjunto de trajetórias τ , um número mı́nimo de trajetórias µ >
1 (µ ∈ N) , uma distância máxima ε > 0 definida por uma métrica de distância d e uma
duração mı́nima de δ > 1 instantes de tempo (δ ∈ N), um padrão Floco(µ,ε,δ) reporta
um conjunto F contendo todos os flocos fk, que são conjuntos de trajetórias de tamanho
máximo tais que: para cada fk ∈ F, o número de trajetórias é maior ou igual a µ e
existem δ instâncias de tempo consecutivas tj , . . . , tj+δ−1 em que existe um disco com
centro ctik e diâmetro ? cobrindo todos os pontos das trajetórias de f tik , que é floco fk no
instante ti, j ≤ i ≤ j + δ.

2.3. Técnicas e Estruturas para Algoritmos para Detecção do Padrão Floco

Na literatura encontram-se vários algoritmos para a detecção do padrão floco com diversos
tipos de abordagens, entre elas irá ser citado a de mapeamento por espaços altamente
dimensionais e mapeamento por transações.

A abordagem utilizando mapeamento para espaços altamente dimensionais, onde
um dos artigos a explorar isso foi [2], em que buscam uma solução que não precisasse
manter os candidatos a floco entre as diferentes instâncias de tempo, para isso, explora-
se a transformação das trajetórias para pontos em um espaço altamente dimensional. O
processo descrito no trabalho é feita uma Skip Quadtree [6, 3] para cada tempo inicial
possı́vel do padrão de tamanho δ, porém este tipo de abordagem gera uma dependência
exponencial na duração do floco δ (prova disponivel no Lema 9 em [2]) [1]. Também
devido ao mapeamento para o espaço altamente dimensional, os dados sofrem uma perda
que faz com que as respostas sejam aproximações no que se diz respeito ao diâmetro do
floco.

Já a abordagem de de mapeamento para transações, nestes costuma-se definir to-
dos os agrupamentos descobertos no conjunto de dados, identificá-los de maneira unı́voca
e depois fazer o mapeamento para transações. A motivação de se fazer tal mapeamento
é a utilização de algoritmos de mineração de padrões frequentes (MPF), no artigo [7]
foi utilizado a MPF para identificação de padrões espaço-temporais, no caso, o padrão
floco. No trabalho, o processo de mapeamento envolve a identificação unı́voca de cada
um dos possı́veis discos do banco de dados, que é aliado a uma tabela adicional que
guarda informações de quais trajetórias visitaram quais discos em um intervalo de tempo
especı́fico. Esta representação permite obter uma versão transacional das trajetórias.

2.4. Técnicas de interpolação de pontos para o padrão floco

Na literatura pode-se encontrar várias técnicas para a interpolação de pontos. Algumas
das principais estão descritas nesta seção.

2.4.1. Interpolação Linear

Segundo Zheng e Zhou [10], considerado-se dois pontos consecutivos e que os objetos se
movem ao longo segmentos de linha reta e com velocidade constante, pode ser calculado



como:

vik =

√
(xik − xik−1

)2 + (yik − yik−1
)2

tik − tik−1

(1)

com isso as coordenadas de um objeto oidi no tempo t ∈ (ti(k−1),ti(k)) pode ser obtida pela
interpolação linear:

xi = xik−1
+ vik ∗ (t− tik−1

)

yi = yik−1
+ vik ∗ (t− tik−1

)
(2)

No entanto, os pesquisadores observaram que a interpolação linear não é adequada
para o cálculo de pontos no futuro.

2.4.2. Distância Euclidiana Sincronizada por Tempo

A distância Euclidiana sincronizada por tempo foi proposta como uma nova medida de
erro para aproximar trajetórias, em que a trajetória deve ser aproximada pela relação de
tempo com o movimento real na trajetória inicial, o que pode ser observado na figura 2.
Considerando uma trajetória original representada por n pontos localizados, pode ser visto
como consistindo de n− 1 segmentos de linha.

Dado um daqueles segmentos de linha, mesmo que não haja nenhum local nos
pontos originais neste segmento de linha, a maioria das aplicações assumem implicita-
mente que o objeto se move em uma velocidade constante ao longo do segmento de linha
especı́fica. A projeção dos pontos sobre a trajetória da amostra original para o corres-
pondente segmento de linha na trajetória aproximada pode ser determinada proporcional-
mente usando o intervalo de tempo gasto para se deslocar de um ponto de localização de
um ponto de localização posterior como o peso.

Por exemplo podemos aproximar um ponto pela seguinte equação:

x1 = x0 +
t1 − t0
t5 − t0

∗ (x5 − x0)

y1 = y0 +
t1 − t0
t5 − t0

∗ (y5 − y0)
(3)

Figura 2. Exemplo de medida de erro por Distância Euclidiana Sincronizada por
Tempo (retirada de [10]).



2.4.3. Produto Espaço Tempo

É uma extensão da função de interpolação espacial baseado em forma 2-D, a primeira
parte se baseia na triangulação de Delauny dos pontos de amostragem. Criando um
triângulo para cada ponto (x, y) pode ser interpolado por uma função de aproximação
2-D linear em termos de três funções de forma N1, N2 e N3 e três valores de canto w1, w2

e w3 pela seguinte forma [5]:

w(x, y) = N1(x, y)w1 +N2(x, y)w2 +N3(x, y)w3 (4)

onde N1, N2 e N3 são:

N1(x, y) =
A1

A
,N2(x, y) =

A2

A
,N3(x, y) =

A3

A
(5)

A1,A2 e A3 são áreas de sub-triângulos, como mostrado na Figura 3, e A é área do
triângulo de fora w1w2w3.

Figura 3. Cálculo das funções de forma pelas diviões de área (retirada de [5]).

A segunda parte, vem o cálculo da interpolação dos valores nodais de cada
triângulo que não são constantes, mas sim funções que mudam com o tempo. Dentre
as várias maneiras utilizadas para a tarefa de interpolação, a utilizada no trabalho [5] foi
a aproximação linear por partes. Esta função dá a liberdade de escolher um limite de erro
máximo Ψ que faz a troca entre precisão e numero de peças criadas, ou seja, quando me-
nor o limite maior será a precisão e número de peças lineares [5]. Supondo que uma das
partes da interpolação linear do tempo t1 a t2 em um nó i é wi1 em t1, assim o valor em
i em qualquer tempo entre t1 e t2 pode ser aproximada usando uma dimensão 1-D para o
tempo de forma:

wi(t) =
t2 − t
t2 − t1

wi1 +
t− t1
t2 − t1

wi2 (6)

Assim, substituindo os valores do nó na Equação 4 com a Equação 6, tem a seguinte
equação de interpolação espaço-temporal:

w(x, y, t) =
t2 − t
t2 − t1

[N1(x, y)w11 +N2(x, y)w21 +N3(x, y)w31]+

t− t1
t2 − t1

[N1(x, y)w12 +N2(x, y)w22 +N3(x, y)w32]
(7)



A interpolação é obtida pela multiplicação de duas interpolações lineares, de
tempo e de espaço.

2.4.4. Método Tetraédrica

Neste método, o tempo é tratado como uma terceira dimensão. Baseia-se em mosaico
tetraédrica dos pontos de amostragem, que tem várias formas de implementação entre elas
está o 3-D Delaunay normal para a geração de malhas tetraédricas, que está implementado
em ferramentas como Matlab [5]. Considerando apenas o tetraedro em que (x, y, t) está
localizado, o valor de qualquer ponto (x, y, t) pode ser interpolada por uma função de
aproximação 3-D linear em termos de quatro funções de forma N1, N2, N3, N4 e quatro
valores de canto w1, w2, w3, w4 como se segue:

w(x, y, t) = N1(x, y, t)w1 +N2(x, y, t)w2 +N3(x, y, t)w3 +N4(x, y, t)w4 (8)

onde N1, N2, N3, N4 são:

N1(x, y, t) =
V1
V
,N2(x, y, t) =

V2
V
,N3(x, y, t) =

V3
V
,N4(x, y, t) =

V4
V

(9)

V1, V2, V3, V4 são os volumes dos quatro sub-tetraedros (w w2 w3 w4), (w1 w w3 w4), (w1

w2 w w4) e (w1 w2 w3 w), respetivamente, e V é o volume do tetraedro de fora (w1 w2 w3

w4), como mostrado na Figura 4.

Figura 4. Representação do calculo das divisões de volume (retirada de [5]).

2.4.5. Média Sobre Tempo

O mais simples dos três métodos citados no trabalho, converte o valor médio (ao longo
do tempo) de cada ponto e utiliza uma função de interpolação bidimensional semelhante
a do método de produto espaço tempo explicada na Subseção 2.4.3.

3. Objetivos

O objetivo geral desta pesquisa é classificar a eficiência de diferentes métodos de trata-
mento de perda de dados em trajetórias em algoritmos de identificação do padrão floco.
Os objetivos especı́ficos do trabalho são:



• Avaliar o impacto causado no uso de diferentes técnicas de tratamento
interpolação de pontos em diferentes algoritmos de identificação de padrão floco
em trajetórias.
• Encontrar caracterı́sticas mais importantes no tratamento de perda de dados em

trajetórias.
• Verificar que comparações devem ser feitas em algoritmos de identificação de

trajetória.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

De maneira a atingir o objetivo do trabalho, será realizado um estudo comparativo de
diferentes implementações de técnicas de interpolação de pontos para algoritmos de busca
do padrão floco.

Primeiro realizado da implementação de algoritmos de busca do padrão floco mais
utilizados vindos da literatura, análise dos mais utilizados e seus códigos em uma mesma
linguagem. Em seguida o levantamento dos algoritmos de interpolação de pontos, seus
algoritmos e exemplos de utilização e como podem ser utilizados em algoritmos de busca
de padrão floco. Por último a escolha dos dados a serem executados nos algoritmos,
escolha de trajetórias com muita perda de dados e com poucas e junto com o gabarito de
resultado já esperado da busca de padrão floco.

Na segunda atividade será feito a implementação de algoritmos de interpolação de
pontos, testes de funcionamento dos algoritmos para garantir que estão funcionando cor-
retamente para serem acoplados ou feitos o tratamento nos dados para os algoritmos de
detecção de padrão floco. Já na terceira atividade será o teste dos algoritmos de detecção
de padrão floco com as técnicas implementadas de interpolação de pontos, para isso será
feito testes de funcionamento dos algoritmos e a organização dos testes a serem desenvol-
vidos.

Na última tarefa será a de implementação dos testes, verificação do funcionamento
dos testes e os experimentos com os algoritmos melhorados junto com a comparação dos
algoritmos antes do melhoramento, assim fazendo o levantamento de tabelas e logs de
saı́das.

5. Cronograma de Execução

Atividades descritas na Seção 4 seguirão o cronograma de execução apresentado na Ta-
bela 1.

Atividades:

1. Levantamento de algoritmos, implementações e conjunto de dados para testes;
2. Implementação das aproximações de ponto em algoritmos de busca de padrão

floco;
3. Aprimoramento nos algoritmos de busca de padrão floco para tratar variações de

amostragem nas trajetórias consideradas;
4. Implementação de testes e análise da eficiência dos diferentes algoritmos com os

melhoramentos;
5. Redação do TCC.



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

Atividade 1 X X X
Atividade 2 X X X
Atividade 3 X X X
Atividade 4 X X X
Atividade 5 X X X X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Com a pesquisa realizada, espera-se que ajude a apontar quais técnicas de interpolação
de dados em trajetórias serão mais apropriadas para algoritmos de busca do padrão floco
e para diferentes nı́veis de perda de pontos na trajetória. Também se espera contribuir
para o entendimento de caracterı́sticas mais importantes nos algoritmos de interpolação
de pontos que interferem no resultados dos algoritmos de padrão floco.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 13 de junho de 2016.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador

Referências
[1] Ghazi Al-Naymat, Sanjay Chawla, and Joachim Gudmundsson. Dimensionality reduction

for long duration and complex spatio-temporal queries. In Proceedings of the 2007
ACM symposium on Applied computing - SAC ’07, page 393, New York, New York,
USA, March 2007. ACM Press.

[2] Marc Benkert, Joachim Gudmundsson, Florian Hübner, and Thomas Wolle. Reporting
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