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Abstract. The large availability of tracking devices creates a huge quantity of
spatiotemporal data, which has aroused interest in the analysis of the moving
patterns that the spatiotemporal data can describe. One of these moving pat-
terns is the Flock Pattern, defined as a number of objects moving together in
a time interval within a certain distance between them, which is delimited by
a disk. With a universe of more than ten algorithms to discover flock patterns,
which involves a lot of techniques and structures, the user is in a difficult task
to deduce which algorithm meets his or her needs. In this context, the proposal
of this research is an adaptative algorithm, which is based on the extraction of
statistics and measures under the execution of the existing algorithms in order
to classifies them and thus the algorithm can adapt throughout the execution,
analysing the inputs, parameters and data distribution and managing to identify
the best strategy for the current instant of time.

Resumo. A grande disponibilidade de dispositivos de localização gera uma
enorme quantidade de dados espaços-temporais que, por sua vez, tem desper-
tado o interesse pela análise dos padrões de movimento que os dados podem
descrever. Um desses padrões é o Padrão Flock, definido como um conjunto
de objetos se movimentando juntos em um intervalo de tempo e com uma certa
distância entre eles, delimitada por um disco. Com um universo de mais de dez
algoritmos para a detecção de flocks, envolvendo diversas técnicas e estrutu-
ras, o usuário se encontra em uma difı́cil situação ao deduzir qual algoritmo
atende às suas necessidades. Neste contexto, a proposta do trabalho é a de
um algoritmo adaptativo, baseado na extração de estatı́sticas e medidas du-
rante a execução dos algoritmos existentes com o intuito de obter um método
de classificação e assim, a partir das entradas, parâmetros e organização dos
dados, este algoritmo possa se adaptar ao longo da execução, identificando a
melhor solução para o atual instante.

1. Introdução
Os dados espaçotemporais já existem em grande quantidade e ainda estão em crescimento
devido à evolução e barateamento de equipamentos que utilizam GPS (Global Positioning
System), estes equipamentos são facilmente encontrados no dia-a-dia, por exemplo em
veı́culos e rastreadores, assim como há celulares, relógios e outros dispositivos móveis
que utilizam serviços de localização, como Waze1 e Foursquare2, e geram uma grande

1https://www.waze.com/
2https://foursquare.com/
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massa de dados.

O estudo dos dados de objetos móveis pode descrever caracterı́sticas referentes
aos seus movimentos no espaço-tempo, ou seja, padrões de movimentação encontrados
nas trajetórias individuais ou nos grupos de trajetórias que se movimentam de determi-
nadas formas. Uma trajetória representa uma sequência de posições gravadas durante
um tempo para um objeto móvel especı́fico [9]. Os padrões revelam comportamentos
em diversas áreas de atuação, desde estudos no comportamento animal [1, 6] até padrões
nos eventos urbanos [3, 7, 15]. Alguns tipos de padrões importantes são: padrão flock,
liderança (leadership), reunião (meeting), padrão periódico (periodic pattern) e local fre-
quente (frequent location) [4, 5]. O padrão abordado neste trabalho é o Padrão Flock,
descrito por um número entidades se movimentando próximas entre si, por dado perı́odo
de tempo, onde a proximidade é limitada através um disco de diâmetro ε [1, 9, 12].

Para tal estudo de trajetórias e dados espaçotemporais existem algoritmos capazes
de identificar os padrões na distribuição dos dados. Para o Padrão Flock, é possı́vel obser-
var uma grande quantidade de algoritmos, os três principais são: O algoritmo BFE (Basic
Flock Evaluation Algorithm), proposto por [14], que também propõe quatro heurı́sticas
com a intenção de melhoria do desempenho. O algoritmo PSI (Plane sweeping, Signatu-
res and Indexes), apresentado em [10, 11], que tem como base o BFE substituindo algu-
mas técnicas. E algoritmo LCMFlock, apresentado por [12], que utiliza uma estratégia de
mapeamento de trajetórias para transações [9].

Experimentos preliminares, como [9, 14], mostram que não existe um algoritmo
vencedor em todos os casos, e não é uma tarefa trivial identificar em quais casos cada um
é o mais eficiente. Neste contexto, percebe-se a lacuna de uma estratégia envolvendo as
soluções existentes, que consiga identificar o algoritmo mais apropriado em cada situação.

O objetivo do trabalho é propor um algoritmo adaptativo, com base em um
conjunto de estatı́sticas obtidas a partir da análise dos algoritmos, dados de entrada,
distribuição de dados e outros parâmetros, que possibilite prever qual algoritmo é o mais
adequado para a atual situação de execução e que, inclusive, possa trocar de algoritmo
durante o tempo, se adaptando na melhor estratégia para o momento.

Este trabalho está organizado da seguinte forma, a Seção 2 descreve conceitos
e fundamentos necessários para o desenvolvimento do trabalho, a Seção 3 apresenta os
objetivos do trabalho, a Seção 4 descreve os procedimentos metodológicos e como estes
serão aplicados a fim de alcançar o objetivo, a Seção 5 mostra o cronograma de execução
para o desenvolvimento ao longo do ano e por último a Seção 6 apresenta os resultados
esperados e a contribuição da pesquisa para o avanço de futuros trabalhos na área.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Nesta seção são explicados alguns dos conceitos para melhor compreensão do trabalho
proposto. A subseção 2.1 apresenta o conceito de trajetórias de objetos móveis. A
subseção 2.2 descreve sobre padrões de grupo de objetos móveis em movimento. Na
subseção 2.3 existe a definição sobre o Padrão Flock. Por último, a subseção 2.4 apre-
senta os principais algoritmos para identificação dos flocos, bem como as técnicas utili-
zadas para tais implementações.



2.1. Trajetórias de Objetos Móveis

Em geral, trajetórias são caracterizadas por serem uma sequência de pontos localizados no
espaço e tempo relacionados ao caminho de um determinado objeto móvel. Considerando
o espaço Euclidiano, seguem as Definições 1, 2 e 3 adaptadas de [2] para formalizar os
conceitos de ponto, trajetória e subtrajetória.

Definição 1. Um ponto p é uma tupla (x,y, t) onde x e y são coordenadas espaciais
representando um lugar e t o instante de tempo em que este ponto foi coletado.

Definição 2. A trajetória T de um objeto móvel (MO) é a sequência de pontos
< p1, p2, . . . , pn > amostrados, onde pi = (xi,yi, ti) e t1 < t2 < .. . < tn.

Definição 3. 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.

Baseado nas trajetórias, é possı́vel estudar sobre seus comportamentos com a
intenção de identificar os padrões de agrupamento, observando os movimentos e paradas
de objetos, bem como a relação entre grupos de trajetórias e suas modificações durante o
tempo.

2.2. Padrões de Movimentação

As análises de dados espaçotemporais envolvem técnicas de mineração dos dados e po-
dem ser aplicadas em diversas situações, como as seguintes, retiradas de [9]:

• Biologia: movimentação animal, realocação animal e extinção;
• Ecologia: rastreamento de incidentes de poluição e investigação de causas em

mudanças ambientais;
• Transporte: planejamento de tráfego, rastreamento de veı́culos e monitoramento

de tráfego;

O objetivo principal dessas análises é a descoberta de correlações e padrões na
movimentação dos objetos. Esses padrões de movimentação descrevem relacionamentos
entre as trajetórias dos objetos, podendo se referir ao estudo de apenas uma trajetória ou
de um grupo de trajetórias. Na literatura, os padrões são normalmente classificados como
agrupamento de trajetórias, padrões sequenciais, padrões periódicos e padrões de grupos
se movendo juntos [8], no qual o Padrão Flock está relacionado.

2.3. O Padrão Flock

O Padrão Flock é um dos padrões mais estudados dentre os padrões de movimentação.
Sua definição é dada pela Definição 4 [14].

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 δ > 1 (δ ∈N). Um padrão Flock(µ,ε,δ ) retorna todas as coleções
F de tamanho máximo de trajetórias onde: para cada Fj ∈F , o número de trajetórias
em Fj é maior ou igual a µ (|Fj| ≥ µ) e existem δ instantes de tempo consecutivos tal
que para todo ti ∈ [F t1

j . . .F t1+δ

j ], há um disco de centro cti
j e raio ε/2 cobrindo todos os

pontos em F ti
j .



Para exemplificar, a Figura 1 ilustra as trajetórias T1, . . .T5 e identifica um flock
formado por {T1,T2,T3}, com µ = 3 e δ = 3. No exemplo, Ti representa a trajetória das
entidades, ck

i representa o disco em que as trajetórias são consideradas próximas entre si
e ti representa instantes consecutivos de tempo.

Figura 1. Exemplo do Padrão Flock (Retirada de [14])
.

A detecção de padrões flock é relevante devido às caracterı́sticas do seu objeto de
estudo (animais, pedestres, veı́culos ou fenômenos naturais), como são as interações entre
as entidades e como os grupos se movimentam [12].

2.4. Algoritmos para Detecção do Padrão Flock

As subseções abaixo apresentam os três principais algoritmos e também as técnicas, es-
truturas e heurı́sticas aplicadas visando melhoria da solução.

2.4.1. Basic Flock Evaluation Algorithm (BFE)

O algoritmo BFE (Basic Flock Evaluation) [14] foi o primeiro algoritmo proposto para
a detecção de padrões flock de acordo com a Definição 4 para o padrão. Além disso, os
autores apresentaram quatro heurı́sticas aplicadas ao BFE. Basicamente, o BFE consiste
duas etapas: a geração de discos candidatos no tempo atual ti e a junção desses discos
com os candidatos do tempo anterior ti−1.

Para a geração dos discos candidatos, o algoritmo constrói, para cada instante de
tempo, uma estrutura de ı́ndice baseado em grade, que consiste em dividir o plano em
uma grade com células de tamanho ε de lado fazendo com que cada ponto pti

id de uma
trajetória no instante ti esteja em alguma célula do ı́ndice. Desse modo, a estrutura reduz
o espaço de busca em relação aos outros pontos. É importante ressaltar o Teorema 1 do
trabalho [14], que afirma que para cada par de pontos, com distância máxima de ε , existem
dois discos de raio ε/2 e centro ck que cobrem ambos os pontos em sua circunferência.
Essa análise é visualizada na Figura 2, a qual apresenta os dois discos, com centros ck
e c′k e raio ε/2, para o par de pontos p1 e p2. Além disso o teorema permite limitar o



número de centros de discos sem que haja perda de respostas, pois as possibilidades de
discos seriam infinitas ao qualquer deslocamento mı́nimo dos centros.

Figura 2. Discos formados por p1, p2, d(p1, p2)≤ ε. (Retirada de [11])
.

Com o ı́ndice construı́do, o algoritmo itera para cada grade gx,y não vazia e, para
cada ponto, é feita uma busca pelos pontos com até ε de distância, para isso são consi-
derados apenas os pontos da própria célula e das oito vizinhas, garantindo a distância.
A Figura 3 exemplifica esse procedimento. Por fim, o algoritmo verifica se o número
de pontos cobertos por um disco é no mı́nimo µ , ou seja, um flock candidato. Ainda
existe a identificação apenas dos discos maximais, com a eliminação daqueles que são
subconjuntos.

Figura 3. Exemplo do ı́ndice baseado em grade (Retirada de [14])
.

Para a junção, é feita a comparação de cada um dos discos que estão processa-
dos em ti com o conjunto de candidatos do instante anterior, procurando por aqueles que
tenham ao menos µ entidades em comum, nessa condição o disco processado é consi-
derado um candidato. Caso o mesmo conjunto de trajetórias apareça durante δ instantes
consecutivos, então este é considerado um flock.

Visto que o número de discos candidatos em uma instância de tempo pode ser



muito grande e o custo para a junção destes pode ser bastante caro, quatro heurı́sticas
foram propostas ainda em [14] com o intuito de limitar o número de discos candidatos e
utilizando como base o algoritmo BFE. As heurı́sticas são as seguintes: Top Down Eva-
luation (TDE), Pipe Filter Evaluation (PFE), Continuous Refinement Evaluation (CRE)
e Cluster Filtering Evaluation (CFE).

2.4.2. Plane sweeping, Signatures and Indexes Algorithm (PSI)

O algoritmo PSI (Plane sweeping, Signatures and Indexes), solução apresentada por [10],
aplica variações ao algoritmo BFE utilizando as técnicas: varredura de plano (plane swe-
eping), assinatura binária (binary signatures) e ı́ndice invertido (inverted index).

Para a identificação dos discos, o PSI utiliza a técnica de varredura de plano. Para
cada instante de tempo, a varredura nos pontos é feita da esquerda para direita no eixo
x, tomando um ponto pr como centro de uma caixa de tamanho 2ε × 2ε . Após isso, o
algoritmo procura por pontos tais que a distância seja menor que ε em relação a pr, para
gerar os discos, essa busca ocorre apenas para a parte direita da caixa, pois os pontos
à esquerda já foram processados e só servirão para calcular o número de entidades nos
discos. Caso um disco contenha pelo menos µ entidades então é declarado como um
candidato e a caixa em que está contido é considerada uma caixa ativa no instante de
tempo, representada pelo seu MBR (Minimum Bounding Rectangle), delimitando todos
os seus elementos. Os passos da varredura de plano são representados na Figura 4.

Figura 4. Exemplo de varredura de plano para encontrar discos em uma instância
de tempo (Retirada de [8]).

No processo de filtragem dos discos candidatos, iterando as caixas ativas no ins-
tante atual, ocorre a comparação entre o MBR da caixa atual e os MBRs das caixas
próximas a ela. Se houver intersecção, é necessário a verificação de subconjuntos, senão é
considerado um flock candidato. A verificação é baseada em assinaturas binárias sempre
que um disco candidato é encontrado, são aplicadas funções de espalhamento (hash) so-
bre seus pontos, mapeando-os em posições de um vetor binário (filtro de Bloom). Assim,
quando ocorre a intersecção, aplica-se uma operação AND sobre os vetores de cada par
de discos, se o resultado da operação é igual um dos operandos, então o outro operando
pode ser um subconjunto. Um filtro de Bloom pode gerar falsos-positivos, por isso, após
o teste de subconjunto, é necessário a operação de intersecção de conjuntos para eliminar
eventuais falsos-positivos [9].



Por último, no processo junção dos discos candidatos, o algoritmo PSI utiliza a
estrutura de ı́ndice invertido para saber quais discos do tempo anterior são os necessários
para realizar a junção. O ı́ndice invertido consiste em guardar os identificadores de cada
entidade e estes apontam para uma lista com os discos em que se encontram em ti−1.
Sabendo disso, dado um disco em ti, cada um de seus pontos é identificado na estrutura
para saber em quais discos estão no tempo anterior, retornando um conjunto de discos
para cada entidade. Na junção, considera-se os discos que aparecem pelo menos µ vezes
nesses conjuntos. Essa estrutura é representada na Figura 5, mostrando um exemplo de
junção dos discos nos instantes consecutivos, com µ = 3, e a lista previamente citada.

Figura 5. Exemplo de junção dos discos com o ı́ndice invertido (Retirada de [9]).

Assim como o BFE, o PSI possui variações alternando entre as técnicas e estru-
turas utilizadas. Os algoritmos, também propostos por [10], são: Basic Flock Evaluation
with Inverted index (BFI), Plane Sweeping Raw (PSW) e Plane Sweeping with Binary
Signatures (PSB). E as heurı́sticas: Continuous Refinement Evaluation with Plane Swe-
eping (CRE PS), Top-Down Evaluation with Plane Sweeping (TDE PS) e Pipe Filter
Evaluation with Plane Sweeping (PFE PS).

2.4.3. LCMFlock

O algoritmo LCMFlock é uma versão proposta em [12], sendo esta uma alternativa off-
line, que consiste nas etapas de busca por discos candidatos em todos os instantes de
tempo, transformando estes discos em uma representação transacional, como é visto na
Figura 6. Após essa conversão, utiliza-se do algoritmo LCM [13] aplicado nas transações
para mineração dos itens frequentes, a fim de verificar os discos que estiveram em pelo
menos µ transações. Por fim, realiza processos para verificação dos flocks em tempos
consecutivos, exclusão de duplicados e assim, retorna os padrões identificados.

É importante citar que no LCMFlock o conjunto de entrada de dados tem que ser
carregado inteiro para dar inı́cio à execução, impossibilitando a utilização de streams para
a entrada de dados. Sabendo desse impasse, foi proposto em [9] uma versão on-line para
o algoritmo, no qual utilizou-se da aplicação de uma janela de tempo com tamanho δ

como um conjunto de dados, então o algoritmo pode ser executado assim que o número
de instantes disponı́veis forem pelo menos δ , sendo capaz de processar fluxo de dados.

Com a grande quantidade de algoritmos para detecção de flocks, experimentos
em trabalhos anteriores indicaram que não existe um algoritmo mais eficiente para todos



Figura 6. Exemplo das trajetórias e seus discos representados em transações
(Retirada de [12])

.

os casos. Então, é responsabilidade do usuário escolher o algoritmo a executar, o que é
não é uma tarefa trivial. Sabendo disso, é proposto o algoritmo adaptativo, com objetivo
descrito na Seção 3.

3. Objetivos
O principal objetivo desse trabalho é propor um algoritmo adaptativo envolvendo os al-
goritmos para detecção de padrões flock, a partir da extração de métricas com o intuito de
classificar os algoritmos existentes para que assim, observando os parâmetros de entrada e
a distribuição dos dados durante o tempo, a solução possa se adaptar na melhor estratégia
de desempenho ao longo da execução.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Inicialmente será realizada uma revisão bibliográfica para entender os conceitos e técnicas
fundamentais. Simultaneamente, necessita-se de um levantamento dos algoritmos para
detecção de flocks que serão explorados, bem como os conjuntos de dados que serão utili-
zados nos testes. Os conjuntos de dados são obtidos a partir de localizações coletadas por
projetos de pesquisas como o GeoLife3 e outras plataformas de contribuições de dados.

A partir desse inı́cio, serão feitas análises usando os códigos já existentes para
detecção de flocks e aplicação de conjuntos de dados para observar estatı́sticas que in-
terfiram no desempenho das execuções. Essas estatı́sticas são relacionadas aos dados de
entradas, distribuição de dados durante o tempo, variáveis e outros parâmetros. Ao final
dessa etapa, espera-se que o estudo resulte em um conjunto de métricas que serão aplica-
das na solução. A mineração das caracterı́sticas é essencial para o trabalho pois baseado
nisso serão elaboradas as classificações dos algoritmos.

As classificações referente às estatı́sticas extraı́das será baseada em algoritmos
para classificação. A partir dos exemplos previamente executados e rotulados com suas
respectivas caracterı́sticas, tem-se a aprendizagem para que um próximo exemplo seja
identificado e colocado em sua devida classe. Neste ponto, espera-se uma classificação
coerente com diferentes distribuições de dados para alcançar a solução final.

3Geolife GPS trajectory dataset – User Guide. Retirado 02 de Maio,
2018, de https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/
geolife-gps-trajectory-dataset-user-guide/

https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/geolife-gps-trajectory-dataset-user-guide/
https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/geolife-gps-trajectory-dataset-user-guide/


Após essa análise, pretende-se iniciar a implementação com base nas
classificações e estatı́sticas estudadas. De inı́cio, obter uma solução sem trocas durante
o tempo pode ser uma alternativa para a avaliar somente em relação a entrada de dados,
realizando estatı́sticas com os resultados a fim de auxiliar na solução final. Porém, a pro-
posta é que o algoritmo adaptativo identifique a distribuição de dados durante o tempo,
avalie o algoritmo mais eficiente para cada situação e, inclusive, possa trocar de algoritmo
dependendo das caracterı́sticas do momento, então é necessário obter uma maneira para
realizar essas verificações, além disso, observar quando é necessário realizar trocas de
algoritmos, bem como estratégias para o começo da execução. Nesta etapa será preciso
que ocorra vários testes para que o algoritmo alcance o objetivo de encontrar resultados
com eficiência para diferentes dados.

Em paralelo com essas atividades, será realizada a escrita do relatório, mostrando
técnicas, diferentes conjuntos de dados, implementações, resultados obtidos em formas
de gráficos, tabelas, e o desempenho final.

5. Cronograma de Execução

As atividades descritas na Seção 4 seguirão o cronograma de execução apresentado na
Tabela 1.

Atividades:

1. Revisão bibliográfica;
2. Levantamento de algoritmos, implementações e conjuntos de dados para testes;
3. Análise dos desempenhos e extração de estatı́sticas para a solução;
4. Classificação referente às medidas e caracterı́sticas identificadas.
5. Implementação do algoritmo proposto;
6. Análise, avaliação e visualização dos resultados;
7. Escrita do TCC;

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

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

6. Contribuições e/ou Resultados esperados

Atingida a meta proposta neste trabalho, espera-se que o desempenho da implementação
adaptativa seja próximo das melhores soluções para detecção de flocks analisadas indivi-
dualmente, contribuindo com estudos sob a execução dos algoritmos e com a identificação
de métricas que interfiram na escolha de soluções para determinadas situações.
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