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Abstract. Nowadays, the number of geolocation devices increases, and its gene-
ration of space-time info through the years grows more each day. This informa-
tion can be examined to find new comovement patterns that can be found useful
to future geospatial data analysts. Among a large set of different patterns that
exists within the scientific community, one of the most well-known is the Flock
Pattern. There are three core elements that compose a flock: a set of moving
objects delimited by the area of a disk of a given diameter in a time window
previously established. Throughout the considerable amount of variations the
Flock Pattern has, the Kε-Flock Pattern presents a flexibilization over the dis-
tance parameter. Despite needing the number of answers that the final set will
have, this model makes the diameter not a requirement anymore. However, this
specific pattern shows a high degree of similarity within its results, which me-
ans that the result set has less relevant information than expected. To solve the
problem presented, this research proposes a new approach to this pattern, intro-
ducing the existing concept of diversity to augment the number of information
that is both relevant and distinct to the analyst of a given database.

Resumo. Atualmente o número de aparelhos de geolocalização cresce, e estes
geram cada vez mais dados espaço-temporais. Essas informações podem ser
observadas para a descoberta de padrões de comovimento que possam ser úteis
para analistas de conjuntos de dados geoespaciais. Dentre diversos padrões
existentes na literatura, um dos mais famosos é o Padrão Flock. Este tem como
propriedades um conjunto de objetos que se movem próximos uns aos outros,
com área definida por um disco dentro de um dado perı́odo de tempo. Diante
de uma grande gama de variações do Padrão Flock propostas pela comunidade
cientı́fica, o Padrão Kε-Flocks dispensa a necessidade de informar o parâmetro
de distância, e exige em seu lugar o número de respostas que o analista deseja
que seja retornado para ele. Porém, este padrão de comovimento apresenta re-
sultados muito semelhantes entre si, o que implica em uma menor quantidade
de informações relevantes para os analistas de uma dada base de dados. Para
solucionar este problema, este trabalho propõe a aplicação da noção de diver-
sidade existente na literatura ao Padrão Kε-Flocks, desta forma aumentando o
número de resultados que sejam relevantes para o analista e ao mesmo tempo
diferentes entre si.

1. Introdução
O aumento do uso de tecnologias que são baseadas em geolocalização é evidente. Com
os avanços dos aparelhos que possuem GPSs (Global Positioning System), a sociedade



encontra-se cada vez mais utilizando serviços que dependem das informações geradas por
estes. É possı́vel observar este crescimento com a ascensão de serviços como Uber1, 992

e Google Maps3. Estes utilizam como entrada de dados os caminhos de objetos móveis
(mais comumente chamados de Moving Objects – MOs), que são objetos que se movem
de forma independente ao longo do tempo, para extrair e repassar informações que sejam
úteis para o usuário.

Porém, quando MOs se movem próximos uns dos outros por um perı́odo de tempo,
pode-se dizer que estão em comovimento. Estes objetos podem ser veı́culos, pessoas com
celulares e até mesmo animais que possuam dispositivos GPS. Tais MOs podem descrever
trajetórias de multidões, de identificação de trânsito em alguma via, de rotas de migração
de alguma espécie que esteja em análise, etc. Portanto, a demanda de algoritmos que pos-
sam utilizar padrões de análise que consigam mostrar o comportamento destes objetos em
movimento é clara. Como a comovimentação dos MOs consiste em grupos, é necessário
que haja uma definição de como agrupar esses objetos. Encontra-se na literatura, basi-
camente, duas abordagens utilizadas pelos algoritmos, sendo elas os agrupamentos por
disco [4, 27], e por densidade [28, 18, 8, 14, 15].

Dentre os algoritmos existentes que aplica o uso de discos, um dos mais conheci-
dos e mais frequentemente utilizados é o Padrão Flock [4, 27, 20, 24, 25]. Um flock tem,
por definição, µ MOs que se movem durante um intervalo de tempo mı́nimo δ dentro da
área definida por um disco de diâmetro ε. No entanto, como a necessidade do diâmetro
como parâmetro é uma limitação muito rı́gida, muitos pesquisadores preferem abordagens
por densidade ou sugerem maneiras de flexibilizar o Padrão Flock [20, 4].

Uma das flexibilizações existentes na literatura é a criação do Kε-Flocks [20]. Este
conceito é fundamentado nos k-flocks de diâmetro mı́nimo em uma dada janela temporal,
sendo k o número de flocks relevantes para um dado critério. Com esta noção, o Padrão
Kε-Flocks fora criado, com ele um algoritmo top-down para identificar as top-k respostas
mais relevantes possı́veis em cada uma das janelas temporais dadas pela base de dados de
entrada.

No entanto, apesar de o Padrão Kε-Flocks remover a exigência do parâmetro não
trivial da distância, é possı́vel notar uma peculiaridade nos top-k flocks que são apresenta-
dos como resultado. Observa-se que, por retornar k flocks de maior relevância atribuindo
o conceito de diâmetro mı́nimo, há respostas muito similares entre si. Isso implica no
efeito contrário do que fora proposto, pois como os resultados são muito próximos os
top-k flocks não são de fato os mais relevantes.

Neste trabalho, será apresentada uma extensão ao padrão de comovimento Kε-
Flocks envolvendo o conceito de diversidade. Apesar de ser um conceito de grande
abrangência, é possı́vel aplicá-lo em qualquer domı́nio de aplicação que tenha como ob-
jetivo apresentar resultados de consultas mais interessantes ao usuário. Inicialmente, a
diversidade e a similaridade eram tratados como antagônicos[26], porém, há abordagens
que tratam a diversidade como algo inerente a um conjunto de dados [21]. Desta maneira,
é possı́vel retornar Kε-Flocks que não sejam apenas relevantes, mas que sejam relativa-
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mente dispersos entre si.

A organização deste documento fora realizado da seguinte maneira: a Seção 2
apresenta os fundamentos necessários para o entendimento deste trabalho, além de o que
já existe na literatura para fundamentá-lo. Na Seção 3 haverá a proposta de solução junto
da descrição do problema e dos objetivos. Já na Seção 4 o que será mostrado como estes
objetivos serão atingidos.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Nesta seção do documento serão apresentados os conceitos necessários para o entendi-
mento do trabalho realizado.

2.1. Trajetórias de Objetos Móveis
De acordo com o trabalho de Spaccapietra [23], trajetória é o registro da evolução da
posição (definido por um ponto) de um objeto que se move em um espaço partindo de um
inı́cio para dado intervalo de tempo até um final. As definições a seguir são adaptadas do
artigo [3]. Estas também se utilizam do espaço Euclidiano de duas dimensões, de forma
a representar latitude e longitude.
Definição 1. Ponto. Um ponto é uma tupla (x, y, t) onde x e y são coordenadas espaciais
do ponto e t é o instante de tempo em que o ponto foi coletado.

Definição 2. Trajetória. Uma trajetória T é uma lista ordenada de pontos
p1, p2, p3, ..., pn, onde pj = (xj, yj, tj) e t1 < t2 < t3 < ... < tn.

Definição 3. Subtrajetória. Uma subtrajetória T’ de T é uma lista de pontos consecutivos
< pk, pk+1, ..., pk+l >, onde pi ⊂ T, k ≥ 1, e k + l ≤ n.

Estas trajetórias podem possuir informações importantes relacionadas à dada base
de dados geoespaciais. Por este motivo, os pontos que formam estas trajetórias são coleta-
dos por aparelhos que consigam reunir dados espaço-temporais para que, eventualmente,
algoritmos detectores de padrões possam reportar para o analista as informações contidas
em uma dada base.

2.2. Padrão Flock
Caso as trajetórias de objetos móveis se comportem em grupo, é muito possı́vel que
padrões de comovimento sejam traçados por estes grupos. Um dos padrões mais co-
nhecidos é o Padrão Flock.

Primeiramente referenciado em [16], o Padrão Flock é definido como um grupo
de posições de objetos se movendo na mesma direção. Conforme outros trabalhos foram
desenvolvidos, o Padrão Flock fora sofrendo alterações, como restrições mais rı́gidas com
relação à distância máxima dos objetos [17, 11] e ao tempo que estes devem permanece-
rem juntos [10, 2].Este trabalho utilizará o padrão que consiste em um grupo de MOs
se movendo dentro de um disco de dado diâmetro por uma certa quantidade de tempo.
Tal padrão pode ser encontrado na movimentação de pedestres [27], na identificação de
padrões de movimento animal [19], na detecção de movimento conjunto de veı́culos [31],
entre outras aplicações. O Padrão Flock pode ser definido formalmente, como apresen-
tado em [25], da seguinte maneira:



Definição 4. Dados um conjunto de trajetórias T , um número mı́nimo de trajetórias
µ > 1 (µ ∈ N), uma distância máxima ε > 0 definida por uma função de distância
d, e um tempo de duração mı́nima δ > 1 (δ ∈ N). Um padrão Flock(µ, ε, δ) retorna
todas as coleções f set de tamanho máximo de trajetórias onde: para cada fk ∈ F , o
número de trajetórias em fk é maior ou igual a µ (|fk| ≥ µ) e existem δ instantes de
tempo consecutivos tal que para todo instante de tempo ti ∈ [f t1k ..f

t1+δ
k ], há um disco

de centro ctik e raio ε/2 cobrindo todos os pontos ptij em f tik . Ou seja: ∀fk ∈ F , ∀ti ∈
[f t1k ..f

t1+δ
k ], ∀Tj ∈ fk : |f tij | ≥ µ, d(ptij , c

ti
k ) ≤ ε/2.

Para melhor entendimento, a Figura 1 mostra um flock que possui 3 trajetórias
sendo elas T1, T2, T3 que são delimitadas por um disco por 3 instantes de tempo con-
secutivos. Duas coisas importantes de se notar é que o disco não necessita possuir um
dos pontos como centro, e que também este disco pode se ”mover”no espaço de duas
dimensões para acomodar as trajetórias.

Figura 1. Exemplo ilustrado do Padrão Flock (retirado de [25])

2.3. Padrão Kε-Flocks
Este trabalho utilizará a variação do Padrão Flock conhecida como Padrão Kε-Flock. No
trabalho de Wachowicz [27] é apresentada a dificuldade de escolher os parâmetros de
forma mais eficiente possı́vel para uma dada base de dados. Neste mesmo trabalho, ele
mostra como o tamanho ε do disco é o parâmetro mais difı́cil de ser definido, dada a
necessidade de entender o contexto em que ele será imposto, portanto é necessário analisar
a base de dados para que o melhor valor possa ser estabelecido.

Como o foco da mineração de trajetórias é identificar padrões que sejam relevantes
mas ao mesmo tempo dinâmicos e desconhecidos, um valor fixo para a distância não é o
suficiente. Para reduzir este problema, o Padrão Kε-Flock tem como objetivo fazer com
que um dos parâmetros não triviais não seja mais necessário para a definição do padrão,
mas apenas um número k de padrões desejados pelo usuário. Primeiramente definido em
[20], este padrão e os conceitos necessários para entendê-lo são definidos formalmente
por:
Definição 5 (Diâmetro Mı́nimo de um Flock). O diâmetro mı́nimo de um flock fw(µ, ε),
em uma janela w, é o menor valor ε′ ∈ R tal que fw(µ, ε

′) = fw(µ, ε).
Definição 6 (Flock Mais Extenso). Dados um conjunto de flocks F , o flock mais extenso
nesse conjunto é o flock cujo diâmetro é o maior entre todos os flocks em F . Empates são
resolvidos arbitrariamente.



Definição 7 (kε-Flocks). kε-Flocks em respeito a uma janela temporal w e um número
mı́nimo de trajetórias µ > 1 (µ ∈ N), representado como kε-Flocks(µ,w), é o conjunto
Fkw contendo k (k ∈ N) flocks tal que para cada flock fw(µ, ε) /∈ Fkw temos que ε ≥
εk, onde εk é o menor diâmetro do flock mais extenso em Fkw. Caso não exista flocks
suficientes na janela, menos de k flocks são reportados.
Definição 8 (Padrão kε-Flock). Um Padrão kε-Flock(µ, δ) reporta um conjunto de Fk
contendo os kε-Flocks(µ,w) para cada janela temporal w de comprimento δ válida para
o conjunto de trajetórias T , tal que Fk =

⋃
∀w
Fkw.

Definição 9 (Filtered-kε-Flocks). Dados uma janela temporal w, uma distância máxima
ε′ > 0 (ε′ ∈ R), e um número mı́nimo de trajetórias µ > 1 (µ ∈ N), Filtered-kε-Flocks,
representado como Filtered-kε-Flocks(µ, ε′, w), é o conjunto Ffiltered−k

w contendo k (k ∈
N) flocks tal que para cada flock fw(µ, ε) /∈ Ffiltered−k

w temos que ε ≥ εk, onde εk é o menor
diâmetro do flock mais extenso em Ffiltered−k

w , e que εk ≤ ε′.
Definição 10 (Padrão Filtered-kε-Flocks). Um Padrão Filtered-kε-Flocks(µ, ε′, δ) reporta
um conjunto de Ffiltered−k contendo os Filtered-kε-Flocks(µ, ε′, w) para cada janela tem-
poral w de comprimento δ válida para o conjunto de trajetórias T , tal que Ffiltered−k =⋃
∀w
Ffiltered−k
w .

2.4. Algoritmo Top-down para Detecção de Kε-Flocks

Para identificar os Kε-Flocks primeiramente deve-se considerar que um flock maior que o
tamanho mı́nimo pode ser dividido em subflocks com menos trajetórias. Desta maneira, é
possı́vel criar flocks cada vez menores a partir de um único flock maximal. Este processo
é realizado iterativamente até encontrar os flocks de tamanho mı́nimo. Um exemplo desse
processo pode ser visto na Figura 2.

A figura abaixo mostra o processo iterativo de divisão do flock. O flock mais
extenso fω de uma janela temporal é o escolhido em cada iteração do algoritmo. Para
dividi-lo, é preciso descobrir qual trajetória será removida de fω de tal forma que dividiria
o fω em n subflocks, sendo n o número de pontos de borda que fω possui. No caso da
Figura 2, a quantidade de subflocks possı́veis são fω1 e fω2. Para cada ponto de borda
em fω, é criado um subflock com todas as trajetórias de fω exceto aquele ponto de borda
em especı́fico. Dentre estes subflocks, o mais extenso é escolhido para ser dividido na
próxima iteração. No exemplo, fω1 se torna o próximo fω, como mostra a parte direita da
figura. É fundamental que os diâmetros dos subflocks sejam menores que o do fω original.
Desta forma, é possı́vel garantir que os flocks de diâmetro mı́nimo sejam alcançados.

Este algoritmo possui como entrada: a janela temporal ω que será processada,
nela haverão todos os pontos (trajetórias) que estão no intervalo da janela; o número k de
respostas que serão retornadas pelo algoritmo; e por fim µ, que é a quantidade mı́nima
de trajetórias para se formar o flock. Com essas informações, o algoritmo iterativamente
divide o flock maximal (flock mais extenso) de tal forma que, dentro do conjunto resposta,
haja apenas os flocks de tamanho mı́nimo menos extensos.

2.5. Diversidade de Resultados

A noção de diversidade em resultados é, por si só, uma área de grande abrangência na lite-
ratura. Na maioria dos domı́nios de aplicação, algoritmos que buscam o melhor conjunto
resultante são cada vez mais refinados. Porém, conforme a tecnologia avança, resultados



Figura 2. Exemplo ilustrado da divisão de dois discos do fω em duas iterações
diferentes. (retirado de [20])

homogêneos não são o suficiente para suprir a necessidade dos usuários. Um exemplo re-
tirado de [21] tem como contexto um comprador que deseja comprar um carro com base
em um carro que ele já utilizou antes. Ao realizar sua procura em um motor de pesquisa,
é intuitivo que uma lista de resultados que mostre carros de várias marcas, anos e mode-
los seja mais informativo do que uma lista que possua vários carros da mesma marca e
modelo que o carro que o comprador utilizou de base.

Como mostra [30], antigamente motores de procura web e respostas para base
de dados geralmente fazem consultas com base na relevância, que é o quão relacionado
à consulta um resultado é. Porém, é notório o crescimento nas pesquisas em relação a
diversificação de resultado, ou seja, quão diferentes à consulta os resultados apresentados
são. Isto é interessante para uma aplicação pois resultados diversos podem levar a melhor
satisfação e experiência do usuário.

Como apresentado por [6], é possı́vel categorizar 3 tipos de diversidade: (i) base-
ada em conteúdo, (ii) baseada em novidade e baseada em cobertura (ou, como chamado
em [30], baseada em intenção). A primeira categoria procura objetos diferentes entre si.
Já a segunda tem como foco introduzir informações novas em relação às já reportadas,
para aumentar a satisfação do usuário. Por fim, a terceira leva em consideração objetos de
diferentes categorias para responder às intenções de quem fez a consulta. Tendo em vista
que a consulta realizada pelo Padrão Kε-Flock não é ambı́gua e tem interesse em diminuir
a redundância de seus resultados de tal forma que eles continuem sendo relevantes, mas
diversos entre si, este trabalho abordará a diversidade baseada em conteúdo.

Um exemplo visual da importância da diversidade em conjuntos de resposta pode
ser observada na Figura 3. Nesta figura, são apresentados dois resultados: um utilizando
o operador dos k-vizinhos mais próximos (k-NNq) de maneira tradicional, e outro uti-
lizando a técnica BRIDk (Better Results with Influence Diversification), apresentado em
[21]. Este exemplo possui como consulta: “retorne os 5 carros mais similares ao meu
favorito, o ‘Volkswagen Golf 2.0’, que é do ano de 2004.”

É possı́vel observar que na Figura 3(a) são retornados resultados muito seme-
lhantes entre si, o que pode ser insatisfatório para o usuário. Já a Figura 3(b) apresenta
modelos diversos de carros que possam ser de interesse para quem fez a consulta.

Como o problema da diversidade de resultados não é trivial, no trabalho de Golla-



Figura 3. Exemplo de uma solução tradicional utilizando k-NNq, e outra utili-
zando similaridade com diversidade. (retirado de [21])

pudi [9] são propostos axiomas naturais que um sistema de diversificação deve cumprir.
Estes axiomas foram criados para mostrar que não há função objetiva que é válida para
todos os domı́nios de aplicação. Como apresentado no trabalho citado anteriormente, toda
função objetiva deve satisfazer os axiomas formalmente descritos por Gollapudi, ou seja,
ela deve garantir que as escalas não sejam variáveis, que haja resultados consistentes, ri-
cos, estáveis, que sejam independentes de atributos irrelevantes, que seja monótono, que
nenhuma função objetiva ignore a função de relevância e nem a de similaridade.

Existem trabalhos que veem a relevância e a diversidade como componentes in-
dependentes [29], enquanto outros acreditam que diversidade e relevância são conceitos
concorrentes, necessitando de um parâmetro tradeoff que refine as respostas geradas por
estas abordagens[26, 5, 13]. Abordagens que utilizam-se do parâmetro de tradeoff ten-
dem a ser custosas computacionalmente e como [1] mostra, é difı́cil e não intuitivo esco-
lher o quanto de diversidade que se deseja obter em um conjunto resposta. Há trabalhos
[7, 12, 22] que definem diversidade usando uma distância mı́nima permitida entre pares
de elementos. Estes assumem que, se dois elementos estão mais próximos entre si do que
a distância mı́nima permitida, provavelmente eles apresentam informações muito simila-
res, portanto apenas um é inserido no conjunto final de resposta. Porém, como em [21],
a diversidade pode ser enxergada como uma propriedade inerente de uma base de dados,
tendo em vista que na técnica utilizada por ele, o BRID (Better Results with Influence
Diversification), não é necessário nenhum parâmetro referente a medição de diversidade
ou relacionados.

3. Proposta de Inclusão de Diversidade no Padrão Kε-Flocks
Como mostra a Definição 7, o conjunto Kε-Flocks possui três parâmetros, dentre eles a
quantidade mı́nima de entidades para configurar um flock µ, a quantidade de instantes
de tempo em que os MOs se movem em conjunto δ e o número máximo de flocks de
tamanho mı́nimo que o conjunto deve possuir k. Isto implica que o diâmetro dos dis-
cos em cada instante de tempo é determinado pela proximidade entre as entidades que
compõem o flock. Desta forma, os flocks que possuem entidades mais próximas entre si
são os candidatos mais adequados a fazer parte do conjunto Kε-Flocks em uma janela w
qualquer.

Este grupo de flocks de tamanho mı́nimo possuirá os flocks que tenham o menor
diâmetro mı́nimo possı́vel. Assim, o algoritmo que gerá-los assumirá que, quanto me-
nor o diâmetro mı́nimo de um flock, mais relevante para o usuário ele é. Contudo, esta
afirmação não é verdadeira para toda a aplicação. Se possuo uma base de dados com alta
granularidade, mostrar apenas os flocks com menor diâmetro mı́nimo pode ofuscar flocks



Figura 4. Representação visual da redundância de resultados natural do Padrão
Kε-Flock, com k= 3, µ = 4 e para apenas um instante de tempo. Os discos
laranjas R1, R2 e R3 possuem como entidades {A, B, C, D}, {A, B, C, E}, {A, B, D,
E} respectivamente, representando o conjunto resposta.

que possuam uma maior abrangência de entidades.

3.1. Definição do Problema

Visto que o kε-flock assume que quanto menor o diâmetro mı́nimo de um flock, mais rele-
vante ele é, os parâmetros µ e k se tornam mais difı́ceis de serem otimizados. Isto deve-se
ao fato de que em uma base de dados é possı́vel que haja muitas entidades reunidas em
uma região qualquer do plano e que, sem conhecimento prévio do conjunto de trajetórias,
não é trivial definir quantas entidades há nesse grupo.

Como os flocks buscados pelo conjunto kε-flock possuem necessáriamente µ enti-
dades, se um grupo de MOs possuir mais de µ entidades é possı́vel que o conjunto inteiro
seja composto apenas por flocks deste agrupamento. Desta forma, os resultados se tornam
redundantes, pois em sua grande maioria são formados por combinações das mesmas
entidades.

É possı́vel observar na Figura 4 que em uma base de dados com 23 entidades o
conjunto resposta é uma combinação entre apenas cinco entidades. Essa redundância é
originada da natureza dos flocks de tamanho mı́nimo. Isto é visı́vel no exemplo tendo
em vista que, para cada um dos flocks do conjunto resultado, se o diâmetro fosse um
pouco maior seria o suficiente para englobar as cinco entidades, de tal forma que flocks
com outras entidades poderiam fazer parte dos kε-flocks. Ou seja, é comum ocorrer um
acúmulo de flocks de tamanho mı́nimo em entidades que estão muito próximas entre si, o
que pode acabar resultando na desconsideração de possı́veis kε-flocks em regiões menos
concentradas de uma base de dados.

A Figura 5 mostra dois gráficos mostrando a influência dos parâmetros não triviais
de tamanho e duração do flock sobre a redundância de resultados no algoritmo top-down.
Estes gráficos consideram dois flocks como semelhantes caso eles possuam µ

2
entidades

em comum. As linhas representam a quantidade de flocks não semelhantes contidos



Figura 5. Gráficos da taxa de retorno de flocks não redundantes por janela tem-
poral variando os parâmetros µ (a esquerda) e δ (a direita) de 5 a 10 considerando
k = 5

em kε-flock para cada janela temporal. Ou seja, é notável que em ambos os gráficos a
maior parte dos flocks de diâmetro mı́nimo retornados pelo kε-flock são, basicamente,
combinações das mesmas entidades.

3.2. Objetivos
O objetivo principal deste projeto é a aplicação de uma definição de diversidade ao Padrão
Kε-Flock visando a diminuição da redundância de resultados que provém da natureza
deste padrão.

Outro objetivo deste trabalho é definir de maneira formal o que é a diversidade e
como estas definições se aplicam no contexto de padrões de comovimentação de objetos
móveis.

O propósito final deste trabalho é desenvolver um algoritmo que otimize a geração
dos kε-flocks e que os flocks de diâmetro mı́nimo que estejam no conjunto resposta sejam
relevantes e diversos entre si, para dada definição de diversidade. Com isso, comparar o
Padrão Kε-Flock com a sua versão extendida com diversidade.

3.3. Proposta de Solução
Este trabalho terá como primeira possı́vel abordagem a criação de um parâmetro de di-
versidade denominado de µmin. Tal parâmetro determinará o máximo de entidades em
comum entre dois flocks. Assim, o usuário poderá determinar o quão diverso os flocks
devem ser entre si.

A utilização do µmin para este domı́nio de aplicação é de fácil implementação e
possivelmente gerará resultados diversos o suficiente para a proposta deste trabalho. Para
melhor entendimento de como a diversidade afeta o resultado em uma base de dados
geoespacial, a Figura 6 mostra, em uma mesma base de trajetórias os diferentes conjuntos
resposta com e sem diversidade.

No exemplo apresentado, é possı́vel observar que os flocks da figura a esquerda
possuem três entidades em comum das quatro que as compõem, sendo elas {A, C, D}.
Assim, é possı́vel perceber que os resultados do algoritmo top-down são semelhantes, isto



Figura 6. Exemplo de dois conjuntos resultado distintos no instânte de tempo 1,
com k= 2, µ = 4 e, para a figura à direita, µmin = 1. Os discos verde (f1), laranja
(f2) e lilás (f3) possuem como entidades {A, C, D, E}, {A, B, C, D}, {D, E, F, G}
respectivamente.

implica que para bases de dados mais volumosas esta redundância pode comprometer a
relevância dos resultados. Porém, ao observarmos a mesma Figura 6 à direita, vemos
que os flocks f2 e f3 possuem, como limita o parâmetro de diversidade µmin, apenas uma
entidade em comum.

Com o parâmetro µmin, considerando bases de dados com maior granularidade e
com maiores valores de k, é possı́vel inferir que os resultados serão menos redundantes,
ou seja, haverá maior abrangência de entidades a serem analisadas dentro de cada kε-flock
gerado. Por conta disto, a utilização desta forma de diversificação de resultados deve ser
suficiente para solucionar o problema apresentado.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

Parte deste trabalho já fora desenvolvido, como a definição de diversidade para a solução
do problema proposto e que a noção de diversidade a ser utilizada será o parâmetro µmin.
No entanto, para desenvolver este segmento do projeto, fora necessário realizar algumas
das atividades descritas nesta seção.

Inicialmente, deve ser realizada uma revisão bibliográfica dos artigos relacionados
à comovimentação de trajetórias móveis, além do estudo aprofundado do conceito de
diversidade aplicado a outros domı́nios, para ter propriedade na solução proposta.

Concluı́do este estudo aprofundado, é necessário observar os resultados do algo-
ritmo top-down de geração de Kε-Flocks para mensurar o quão similares os resultados
retornados são. Esta análise deve servir como ponto de comparação entre os resultados
obtidos com e sem o uso de diversidade no padrão. Devem ser feitos códigos para checar
esta semelhança e gerar gráficos para melhor visualização dos resultados obtidos.

Em seguida, deve ser feito um estudo de propostas sobre como associar o conceito
de diversidade ao Padrão Kε-Flock. Desta forma, haverá uma forma de selecionar a ma-



neira mais adequada de correlacionar diversidade de resultados com o estudo de padrões
de comovimento de objetos móveis.

A proposta inicial será a utilização de um parâmetro previamente informado para
definir a diversidade. Este parâmetro, chamado µmin, definirá quantas entidades em co-
mum dois flocks de tamanho mı́nimo podem possuir como mostra a Figura 6.

Além disso, haverá a comparação dos resultados apresentados anteriormente
com os resultados diversos gerados pelo algoritmo proposto. Serão variados todos os
parâmetros de entrada do Padrão Kε-Flock, dentre eles o número mı́nimo de trajetórias
µ, o tempo de duração mı́nimo δ e a quantidade de respostas retornadas k pelo algoritmo
top-down para ambas as implementações. Será também analisado a taxa de semelhança
entre as trajetórias presentes nas respostas dadas pelos algoritmos em todas as execuções.

Os conjuntos de dados utilizados serão cinco variações de conjuntos reais e co-
nhecidos na área, dentre elas: Schoolbuses4, Trucks5, Caribous6 e por fim Geolife7. A pri-
meira base de dados possui trajetórias de 2 ônibus escolares coletados em Atenas, Grécia,
por 108 dias distintos, já a segunda base apresenta trajetórias coletadas durante 33 dias
diferentes por 50 caminhões de entrega de concreto também em Atenas. O terceiro con-
junto de dados possui localizações de 44 renas em movimento migratório para noroeste
do Canadá, esta base faz parte do projeto “Porcupine Caribou Herd Satellite Collar Pro-
ject”, enquanto a quarta base possui dados coletados por 182 usuários diferentes durante
5 anos consecutivos, de 2007 a 2012, contendo 17.621 trajetórias, com diferentes taxas
de amostragem devido a disparidade de dispositivos entre os usuários.

5. Cronograma de Execução
As atividades apresentadas na Seção 4 serão listadas abaixo e, em seguida, há um crono-
grama que mostra a ordem de realização destas atividades:

Atividades:

1. Revisão bibliográfica do estado da arte da área de trajetórias móveis;
2. Análise dos resultados obtidos pelo algoritmo top-down já existente;
3. Estudo de propostas já existentes de aplicação da diversidade em diferentes cam-

pos;
4. Proposição de uma extensão do padrão analisado por este trabalho;
5. Implementação de um algoritmo que gere Kε-Flocks com noção de diversidade;
6. Estudo dos resultados obtidos em comparação com os resultados anteriores à

aplicação da proposta;
7. Escrita do Trabalho de Conclusão de Curso.

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Este trabalho tem como expectativa:

• Unir duas áreas de pesquisa, sendo elas a busca de padrões de comovimento de
objetos móveis e a diversificação de resultados de consultas;

4http://chorochronos.datastories.org/?q=node/6
5http://chorochronos.datastories.org/?q=node/5
6www.taiga.net/satellite
7www.microsoft.com/en-us/research/project/geolife-building-social-networks-using-human-location-history

 http://chorochronos.datastories.org/?q=node/6
 http://chorochronos.datastories.org/?q=node/5
 www.taiga.net/satellite
www.microsoft.com/en-us/research/project/geolife-building-social-networks-using-human-location-history


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

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

• Apresentar uma solução ao problema de similaridade de resultados existente no
Padrão Kε-Flocks;
• Apresentar um algoritmo top-down que tenha como resultado os flocks de tamanho

mı́nimo que sejam diversos entre si utilizando o parâmetro µmin de diversidade;
• Mostrar as comparações baseadas em similaridade dos resultados gerados por am-

bos os algoritmos.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 10 de agosto de 2020.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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