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RESUMO

Analistas de dados geoespaciais mineram bases de dados de trajetórias em busca de pa-
drões de comovimento que sejam úteis. Dentre os padrões existentes na literatura, um dos
padrões de comovimento mais conhecidos é o Padrão Flock. Um flock pode ser definido
como um conjunto de objetos que se movem em uma área formada por um disco móvel de
um dado diâmetro durante uma quantidade consecutiva de instantes de tempo. Recente-
mente, foi proposto o Padrão K𝜖-Flock, que remove a necessidade do usuário de prover um
diâmetro para o disco que compõe um flock por meio de um parâmetro 𝑘 que representa
a quantidade de flocks de diâmetro mínimo a serem retornados. No entanto, os flocks que
o Padrão K𝜖-Flock resulta têm um grande grau de redundância, o que implica em um
conjunto resultado com menos informações relevantes do que o esperado. Outro problema
identificado é que o algoritmo existente para detectar este Padrão emprega uma aborda-
gem top-down, que pode ser muito custoso ao analisar bases de dados volumosas. Neste
contexto, são duas as contribuições deste trabalho. Primeiramente, este trabalho estende
o algoritmo do Padrão K𝜖-Flock introduzindo o conceito de diversidade de resultados para
limitar o grau de redundância entre os flocks retornados, adaptando o algoritmo de de-
tecção adequadamente. O padrão proposto, chamado 𝑘𝜖-diverse-Flock, retorna elementos
que satisfazem um grau de diversidade parametrizado, providenciando um conjunto de
flocks mais relevante para o especialista de uma base de dados. A segunda contribuição
é um algoritmo para o K𝜖-Flock utilizando uma abordagem bottom-up aglomerativa, que
tem como objetivo ser mais rápido que algoritmo top-down existente. Este trabalho apre-
senta resultados que mostram que o algoritmo adaptado para o Padrão 𝑘𝜖-diverse-Flock
permite ao analista calibrar o grau de diversidade, podendo, assim, resultar em flocks
mais relevantes à consulta. Por fim, o algoritmo aglomerativo proposto é detalhado.

Palavras-chave: Padrão de Comovimento de Trajetórias Móveis. Padrão Flock. Diversi-
dade de Resultados
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ABSTRACT

Geospatial data analysts have been mining trajectory databases to discover useful comove-
ment patterns. Among the patterns proposed in the literature, one of the most well-known
comovement patterns is the Flock Pattern. A flock can be stated as a set of moving objects
that stay within the area of a moving disk of a given diameter during a number of consec-
utive time instants. It was recently proposed the 𝐾𝜖-Flock Pattern, which relinquishes the
user from providing the distance parameter by only setting the number 𝑘 of flocks with
minimum diameter to be retrieved. However, the flocks returned by this pattern have a
high degree of overlap, which means that the result set provides less relevant information
than expected. Another problem is that the existing algorithm to detect the pattern em-
ploys a top-down approach, which can be very time-consuming to analyze large databases.
In this context, the contributions of this work are as follows. First, this document extends
the 𝐾𝜖-Flock Pattern algorithm by introducing the concept of result diversity to limit
the degree of overlap between the retrieved flocks and adapted the detection algorithm
accordingly. The designed pattern, called 𝐾𝜖-diverse-Flock, allows returning results that
satisfy a parameterized diversity degree. Second, a new algorithm was designed for the
pattern using an agglomerative bottom-up approach, which is expected to be faster than
the existing top-down algorithm. This work presents results showing that the algorithm
adapted for the 𝐾𝜖-diverse-Flock Pattern allows returning flocks more relevant to the
analyst by calibrating the degree of diversity. Finally, this document detail the proposed
agglomerative algorithm.

Keywords: Moving Trajectories Comovement Pattern. Flock Pattern. Result Diversity
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1 INTRODUÇÃO

O aumento do uso de tecnologias que são baseadas em geolocalização é evidente.
Com os avanços dos aparelhos que possuem GPS ( Global Positioning System), são criados
cada vez mais serviços que utilizam estes dispositivos. Assim, é possível observar este
crescimento com a ascensão de serviços como Uber1, 99 2 e Google Maps3. Estes serviços
utilizam como entrada de dados os caminhos de objetos móveis (chamados de Moving
Objects – MOs), que são objetos que se percorrem um espaço de forma independente ao
longo do tempo, para extrair e repassar informações que sejam úteis para o usuário.

Quando MOs se movem próximos uns dos outros por um período de tempo, pode-se
dizer que estão em comovimento. Estes objetos podem ser veículos, pessoas com celulares
e até mesmo animais que possuam dispositivos GPS. Tais MOs podem descrever traje-
tórias de multidões, de identificação de trânsito em alguma via, de rotas de migração de
alguma espécie que esteja em análise. Portanto, é importante que haja algoritmos que
utilizem padrões de análise que consigam mostrar o comportamento destes objetos. Como
a comovimentação de MOs consiste em grupos, é necessário que haja uma definição de
como agrupar esses objetos. Deste modo, encontra-se na literatura, basicamente, duas
abordagens utilizadas pelos algoritmos: agrupamento por disco [1, 7, 2], ou agrupamento
por densidade [8, 9, 10, 11, 12].

Dentre os padrões existentes que aplicam o uso de discos, um dos mais conhecidos
e mais frequentemente utilizados é o Padrão Flock [7, 2, 3, 13, 1]. Um flock tem, por
definição, uma dada quantidade de MOs que se movem durante um intervalo de tempo
mínimo dentro da área definida por um disco. No entanto, como a necessidade do diâ-
metro como parâmetro é uma limitação muito rígida, devido ao fato de que é preciso ter
familiaridade com a base de dados analisada, muitos pesquisadores preferem abordagens
por densidade ou sugerem maneiras de flexibilizar o Padrão Flock [3, 7].

Uma das flexibilizações existentes na literatura é o padrão K𝜖-Flocks [3]. Este con-
ceito é fundamentado nos k-flocks de diâmetro mínimo em uma dada janela temporal,
sendo k o número de flocks relevantes para um dado critério. Foi proposto um algoritmo
top-down para o padrão K𝜖-Flocks que identifica as top-k respostas mais relevantes possí-
veis em cada uma das janelas temporais dadas pela base de dados de entrada.

Apesar do Padrão K𝜖-Flocks remover a exigência do parâmetro não trivial da
distância, é possível notar uma peculiaridade tanto nos top-k flocks que são apresentados
como resultado quanto no algoritmo de detecção. Observa-se que, por retornar k flocks de
1 <https://www.uber.com/br/pt-br/>
2 <https://99app.com/>
3 <https://www.google.com.br/maps/>

https://www.uber.com/br/pt-br/
https://99app.com/
https://www.google.com.br/maps/
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maior relevância atribuindo o conceito de diâmetro mínimo, há respostas muito similares
entre si. Isto é, em alguns casos, vários dos flocks retornados são, na verdade, variações
mínimas de um mesmo flock. Isso implica no efeito contrário do que foi proposto, pois
como os resultados são muito próximos os top-k flocks não são de fato os mais relevantes.
Outro fato a se considerar é o impacto causado no tempo de execução do algoritmo devido
ao fato dele utilizar uma abordagem top-down, que torna-se muito custoso para grandes
bases de dados.

Para solucionar este problema, propõe-se duas variações deste padrão, denomina-
das Padrão K𝜖D-Flocks e K𝜖CD-Flocks, ambas extensões do Padrão K𝜖-Flocks utilizando
a noção de diversificação dos flocks encontrados em uma dada base de dados. Enquanto a
primeira variação resulta em 𝑘 flocks, a segunda retorna 𝑘 conjuntos diversos entre si de
flocks similares. Estes novos padrões têm como foco diminuir a redundância de resultados
gerados utilizando o Padrão K𝜖-Flocks para dado parâmetro 𝜇𝑚𝑎𝑥, que indica a quantidade
máxima de trajetórias em comum que dois flocks podem ter entre si. Foram desenvolvidos
dois algoritmos com diferentes prioridades relacionadas aos flocks retornados pelo Padrão
K𝜖D-Flocks.

Como os algoritmos desenvolvidos, que se utilizam do Padrão K𝜖-Flocks, durante a
realização deste projeto possuem uma abordagem top-down, foi também desenvolvido um
pseudocódigo para a detecção de k𝜖-flocks de forma bottom-up, que tem como intuito ter
melhor desempenho no processo de encontrar os k-flocks de diâmetro mínimo. Este algo-
ritmo consiste na utilização de subgrafos completos para detecção de conjuntos de objetos
em movimento. Com isto, ao invés de se realizar um processo iterativo divisivo partindo
de todos as entidades de uma base de dados, passa-se a algomerar objetos individuais
para se formar os k𝜖-flocks.

Assim, este documento possui a seguinte sequencia. Primeiramente são apresen-
tados no Capítulo 2 os trabalhos já existentes na literatura que precedem a realização
desta monografia. O Capitulo 3 mostra a proposta de inclusão de diversidade no padrão
k𝜖-flocks, onde são apresentados os padrões propostos, as limitações encontradas devido à
utilização da Diversidade e os resultados dos experimentos realizados. No Capítulo 4 são
exibidas as motivações por trás da utilização de uma abordagem Bottom-Up e o pseudo-
código desenvolvido. Por fim, o Capítulo 5 conclui este trabalho com comentários sobre
as contribuições e considerações finais.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para entender os conceitos deste trabalho e as motivações das soluções, este ca-
pitulo se propõe a apresentar áreas e noções fundamentais. Neste capítulo também são
apresentados alguns dos padrões já existentes na literatura, assim como uma subseção
dedicada a trabalhos em diferentes áreas que se utilizam da noção de diversidade.

2.1 Trajetórias de Objetos Móveis

De acordo com o trabalho de Spaccapietra et al. [14], trajetória é o registro da
evolução da posição (definido por um ponto) de um objeto que se move em um espaço
partindo de um início até um final. As definições a seguir são adaptadas do artigo de [15].
Estas definições consideram um espaço Euclidiano de duas dimensões, representando,
tipicamente, 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 conse-
cutivos < 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 possível que
padrões de comovimento sejam traçados por estes grupos. Dentre estes, um dos padrões
mais conhecidos é o Padrão Flock.
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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 foi sofrendo alterações, como restrições mais rígidas com
relação à distância máxima entre os objetos [17, 18] e ao tempo que estes devem perma-
necer juntos [19, 20]. Este trabalho considera 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 [2], na identificação de
padrões de movimento animal [21], na detecção de movimento conjunto de veículos [22],
entre outras aplicações. O Padrão Flock pode ser definido formalmente como apresentado
por [1], da seguinte maneira:

Definição 4. Dados um conjunto de trajetórias 𝒯 , um número mínimo de trajetórias
𝜇 > 1 (𝜇 ∈ N), uma distância máxima 𝜖 > 0 definida por uma função de distância 𝑑,
e um tempo de duração mínima 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 𝑡1

𝑘 ..f 𝑡1+𝛿

𝑘 ], há um disco de centro 𝑐𝑡𝑖
𝑘

e raio 𝜖/2 cobrindo todos os pontos 𝑝𝑡𝑖
𝑗 em f 𝑡𝑖

𝑘 . Ou seja: ∀f𝑘 ∈ ℱ , ∀𝑡𝑖 ∈ [f 𝑡1
𝑘 ..f 𝑡1+𝛿

𝑘 ], ∀𝑇𝑗 ∈
f𝑘 : |f 𝑡𝑖

𝑗 | ≥ 𝜇, 𝑑(𝑝𝑡𝑖
𝑗 , 𝑐𝑡𝑖

𝑘 ) ≤ 𝜖/2.

Para melhor entendimento, a Figura 1 mostra um flock envolvendo 3 objetos mó-
veis, percorrendo as trajetórias T1, T2, T3, cuja distância máxima entre estes objetos
é limitada ao diâmetro de um disco por 3 instantes de tempo consecutivos. Duas coisas
importantes a se notar são 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 [1])

O Padrão Flock, apesar de ser um dos mais conhecidos na literatura, possui con-
dições rígidas para ser encontrado, como mostram [11, 9, 2]. Seja pela necessidade de um
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disco de tamanho fixo ou pela exigência de que as trajetórias se movam juntas consecu-
tivamente durante dado intervalo de tempo, as restrições existentes neste padrão fazem
com que alguns pesquisadores optem por outras alternativas para se determinar padrões
de comovimentação de trajetórias móveis. A próxima seção aborda diferentes padrões
existentes na literatura que flexibilizam o parâmetro da distância.

2.3 Padrões de Comovimentação com Parâmetro Livre de Dis-
tância

Agrupamentos podem ser criados de várias formas e, devido a essa variabilidade
nos objetos que podem ser agrupados e nas diferentes aplicações que estes agrupamentos
podem ser utilizados, há uma dificuldade na definição dos parâmetros exigidos para a
detecção de padrões flock, como mostra o trabalho de Wachowicz et al. [2]. Neste mesmo
artigo, foi mostrado como o raio é o parâmetro de mais difícil escolha, já que exige, por
parte do usuário, uma certa intuição para saber uma distância apropriada entre os objetos
da base de dados para considerá-los próximos. Além disso, não apenas deve-se considerar
a natureza dos dados analisados, mas também da tecnologia utilizada para coletá-los pois
as taxas de amostragem podem variar, assim como as medidas de distância utilizadas
por cada aparelho. Segue abaixo os parâmetros necessários para se encontrar um flock na
abordagem de Wachowicz et al.[2].

• min_points: número mínimo de entidades para se formar um flock;

• radius: é o valor do raio do disco utilizado para definir a proximidade entre os objetos
móveis durante cada instante de tempo;

• min_time_slices: quantidade de instantes de tempo consecutivos que as entidades
devem se mover juntas;

• synchronisation_rate: representa a taxa de tempo fixo (em segundos) em que os
pontos observados são coletados para cada membro do flock. Basicamente o "espaço
temporal"entre dois pontos obtidos.

Portanto, para contornar este problema, uma adaptação da técnica usada pelo
algoritmo DBSCAN [10] é utilizada para se determinar o valor de 𝜀. Para cada entidade
na base de dados analisada, calcula-se a distância do 𝑘-ésimo vizinho mais próximo, sendo
𝑘 equivalente à min_points - 1. Após este cálculo, as distâncias são ordenadas de forma
não decrescente e são traçadas em um gráfico de linhas. Por fim, analisa-se o gráfico com
o intuito de se encontrar um crescimento repentino na distância do 𝑘-ésimo apresentado
pois desta forma pode-se considerar esta como um bom valor para radius. Assume-se que
o crescimento repentino representa uma separação de membros que fazem parte de um
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flock dos que não fazem, já que o raio teria de crescer muito para alcançar o próximo
ponto.

Figura 2 – Exemplo de um gráfico de linhas com as 𝑘-ésimas distâncias. (retirado de [2])

Como é possível observar na Figura 2, há um crescimento repentino, aproximada-
mente, na distância 300 m (no exempo, a distância é dada em metros). Portanto, para as
características da base de dados utilizada, esta distância poderia ser considerada um bom
valor para se passar como raio para determinação de padrões flock. No entanto, como este
valor é uma estimativa, não necessariamente ela irá funcionar, pois a definição do raio 𝜀

não é trivial.

2.3.1 Padrão K𝜖-Flock

O trabalho de [2] discute a dificuldade de escolher os parâmetros para a detecção
de padrões de comovimento de forma mais eficiente possível para uma dada base de dados.
Neste mesmo trabalho, os autores mostram como o tamanho 𝜖 do disco é o parâmetro
mais difícil 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 geralmente
não é o suficiente. Para reduzir este problema, o Padrão K𝜖-Flock foi proposto com o
objetivo de fazer com que o parâmetro não trivial de distância não seja mais necessário
para a definição do padrão, mas apenas um número k de padrões desejados pelo usuário.

Este padrão, diferente do Padrão Flock apresentado na Definição 4, não possui
um tamanho fixo de disco utilizado em cada flock. Isto deve-se ao fato de que o Padrão
K𝜖-Flock se utiliza do conceito de diâmetro mínimo de um flock, que se trata do menor
diâmetro possível que englobe os pontos que compõem um flock em um instante de tempo.
Desta forma, este padrão apresenta um parâmetro 𝑘, que representa a quantidade de flocks
presente num conjunto de k𝜖-flocks.
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A Figura 3 mostra uma referência visual da diferença entre os conjuntos de flocks,
à esquerda, e de k𝜖-flocks, à direita. Enquanto na primeira figura os discos possuem o
mesmo tamanho e a maior quantidade de flocks possíveis para o 𝜖 utilizado, a segunda
imagem possui um conjunto com 𝑘 = 2, sendo assim, apenas dois flocks de diâmetros
flexíveis são retornados.

Figura 3 – Exemplo ilustrado de um instante de tempo qualquer com a diferença entre
o conjunto resposta do Padrão Flock e do Padrão K𝜖-Flock para 𝜇 = 4 e, no
caso do Flock a esquerda, 𝜖 = 0.75, já para o Padrão K𝜖-Flock a direita, 𝑘 = 2.

Em [3] foi definido formalmente o Padrão K𝜖-Flock e os conceitos necessários para
entendê-lo conforme segue.

Definição 5 (Diâmetro Mínimo de um Flock). O diâmetro mínimo 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
mínimo de trajetórias 𝜇 > 1 (𝜇 ∈ N), representado como 𝑘𝜖-Flocks(𝜇, 𝑤), é o conjunto
ℱ𝑘

𝑤 contendo k (𝑘 ∈ N) flocks tal que para cada flock f𝑤(𝜇, 𝜖) /∈ ℱ𝑘
𝑤 temos que 𝜖 ≥ 𝜖𝑘, onde

𝜖𝑘 é o menor diâmetro do flock mais extenso em ℱ𝑘
𝑤. 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
ℱ𝑘

𝑤.
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Definição 9 (Filtered-𝑘𝜖-Flocks). Dados uma janela temporal 𝑤, uma distância máxima
𝜖′ > 0 (𝜖′ ∈ R), e um número mínimo 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 .

2.3.2 Algoritmo Top-down para Detecção de K𝜖-Flocks

Para identificar os K𝜖-Flocks, primeiramente deve-se considerar que um flock maior
que o tamanho mínimo pode ser dividido em subflocks com menos trajetórias. Desta
maneira, é possível criar flocks cada vez menores a partir de um único flock maximal.
Durante o processo de divisão, é escolhido o flock mais extenso da iteração, denotado 𝑓𝜔.
Este processo é realizado iterativamente até encontrar os flocks de tamanho mínimo. Um
exemplo desse processo pode ser visto na Figura 4.

Figura 4 – Exemplo ilustrado da divisão de dois discos do 𝑓𝜔 em duas iterações diferentes.
(retirado de [3])

A Figura 4 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 do lado esquerdo
da Figura 4, a quantidade de subflocks possíveis são 𝑓𝜔

1 e 𝑓𝜔
2. Para cada ponto de borda

em 𝑓𝜔, é criado um subflock com todas as trajetórias de 𝑓𝜔, exceto aquele ponto de borda
em específico. Dentre estes subflocks, o mais extenso é escolhido para ser dividido na
próxima iteração. No exemplo, 𝑓𝜔

1 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.



22

Além disso, outro fator essencial é a utilização dos dois flocks mais extensos encontrados
ao se dividir o flock, pois quando se encontram mais de dois subflocks durante o processo
iterativo o de menor diâmetro mínimo dentre eles é descartado pois este será encontrado
novamente em iterações futuras. Desta forma, é possível garantir que os flocks de diâmetro
mínimo sejam alcançados.

Este algoritmo possui como entrada: a janela temporal 𝜔 que será processada (nela
haverão todos os pontos das trajetórias que estão no intervalo da janela); o número k de
respostas que serão retornadas pelo algoritmo; e a quantidade mínima 𝜇 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 mínimo e de menor extensão.

2.3.3 Agrupamento de Dados Aglomerativo por Densidade

Como mostram Kaufman et al.[23], há dois tipos de algorimos de agrupamento: os
algoritmos de particionamento e os hierárquicos. Basicamente, os algoritmos de particio-
namento constroem uma partição de uma base de dados 𝐷 de 𝑛 objetos em um conjunto
de 𝑘 grupos (clusters). Como 𝑘 é um parâmetro destes algoritmos, é intuitivo dizer que
é necessário ter conhecimento do domínio da aplicação. Exemplos de algoritmos de par-
ticionamento são o k-means[24] e o k-medoid[23], muito conhecidos na literatura. Ambos
são semelhantes, mas variam na forma de se definir o centro do cluster. No k-medoid, o
centro é um ponto presente na base de dados, enquanto no k-means é utilizado o centro
de gravidade do agrupamento.

Enquanto isso, algoritmos hierárquicos criam uma decomposição hierárquica de 𝐷,
representado por um dendograma. Este dendograma divide 𝐷 iterativamente até que as
folhas consistam em subconjuntos de apenas um elemento, portanto, é possível perceber
que cada nó representa um agrupamento de 𝐷. Um exemplo de algoritmo hierárquico é o
HDBSCAN[6], que será discutido no Capitulo 4.

Proposto por Ester et al. [10], o algoritmo DBSCAN (Density-Based Spatial Clus-
tering of Applications with Noise ) foi criado para melhorar a eficiência e os resultados
de algoritmos que existiam antes de sua criação (como por exemplo o CLARANS [25]).
O algoritmo DBSCAN detecta grupos utilizando a densidade como abordagem de agru-
pamento. Como parte da melhora nos resultados, Ester et al. [10] formalizam o conceito
de “grupo” (cluster) e de “ruído” (noise) para o algoritmo. Porém, para definir estes
conceitos, é preciso entender o funcionamento do DBSCAN.

A ideia principal deste algoritmo é que, para cada ponto de um grupo com uma
vizinhança de dado raio 𝜀 deve conter pelo menos MinPts pontos, portanto, a densidade
na vizinhança (vizinhança 𝜀) deve exceder algum limite. Porém, é necessário levar em
consideração que um cluster possui pontos core e pontos border. Os primeiros são encon-
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trados no interior do grupo que deve possuir no mínimo MinPts dentro de um raio 𝜀 que
se encontra ao redor da entidade; já os segundos, são encontrados na vizinhança de um
ponto core e na fronteira de uma região densa, possuindo menos pontos na sua vizinhança.

Definição 11. (Vizinhança 𝜀 de um ponto). A Eps-vizinhança de um ponto 𝑝, deno-
tado N𝜀(𝑝), é definido por N𝜀(𝑝) ={𝑞 ∈ 𝐷|𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑝, 𝑞) ≤ 𝜀}.

Ao definir a vizinhança 𝜀 de um ponto, passa ser possível entender o conceito de
pontos “Alcançáveis por densidade”, definido a seguir.

Definição 12. (Diretamente alcançável por densidade). Um ponto 𝑝 é diretamente
alcançável por densidade (directly density-reachable) a partir de outro ponto q, respeitando
MinPts e 𝜀 se:

1. 𝑝 ∈ 𝑁𝜀(𝑞) e

2. |𝑁𝜀(𝑞)| ≥ MinPts (ponto core).

Definição 13. (Alcançável por densidade). Um ponto 𝑝 é alcançável por densidade
(density-reachable) se a partir de um ponto 𝑞, respeitando MinPts e 𝜀, existir uma cadeia
de pontos 𝑝1, . . . , 𝑝𝑛, 𝑝1 = 𝑞, 𝑝𝑛 = 𝑝 tal que 𝑝𝑖+1 é diretamente alcançável por densidade a
partir de 𝑝𝑖, 1 ≤ 𝑖 < 𝑛.

Definição 14. (Conectado por densidade). Um ponto 𝑝 é conectado por densidade
(density-connected) a um ponto 𝑞, respeitando MinPts e 𝜀, se existir um ponto 𝑝𝑗 tal que
ambos 𝑝 e 𝑞 sejam alcançáveis por densidade a partir de 𝑝𝑗.

Com estes conceitos estabelecidos, passa a ser possível determinar, para o algoritmo
DBSCAN, o que é um grupo (cluster) e o que é um ruído (noise). A Figura 5 apresenta
de forma visual os conceitos definidos.

Definição 15. (Grupo). Seja 𝐷 um banco de dados de pontos. Um grupo (cluster) 𝐶,
respeitando MinPts e 𝜀, é um subconjunto não vazio de 𝐷 que satisfaz duas condições:

1. ∀𝑝, 𝑞 : se 𝑝 ∈ 𝐶 e 𝑞 é alcançável por densidade a partir de 𝑝, então 𝑞 ∈ 𝐶.

2. ∀𝑝, 𝑞 ∈ 𝐶 : 𝑝 é conectado por densidade com 𝑞.

Definição 16. (Ruído). Seja 𝐶1, . . . , 𝐶𝑘 os grupos da base de dados 𝐷, respeitando
MinPts e 𝜀, 𝑖 = 1, . . . , 𝑘. Então, define-se o ruído (noise) como o conjunto de pontos em
𝐷 que não pertence a nenhum grupo 𝐶𝑖, ou seja, noise={𝑝 ∈ 𝐷|∀𝑖 : 𝑝 /∈ 𝐶𝑖}.



24

Figura 5 – Conceitos do DBSCAN relacionados ao agrupamento por densidade. (retirado
de [4])

2.4 Diversidade em Diferentes Domínios de Aplicação

Para o Padrão 𝑘𝜖-Flock atingir o objetivo que se propôs a cumprir o conceito
de diâmetro mínimo de um flock fora utilizado. Com isto, os resultados são gerados a
partir da redução do tamanho de um flock maximal até que conjuntos com tamanho
mínimo fossem encontrados. Porém, ao reduzir a quantidade de entidades de um flock
até um tamanho decidido pelo especialista da base de dados outro problema é criado: os
resultados encontrados nas consultas Padrão 𝑘𝜖-Flock possuem alto grau de redundância,
ou seja, há casos em que se o diâmetro de um dos flocks de diâmetro mínimo fossem
ligeiramente maiores, este englobaria parte do conjunto resultante.

A alta semelhança dos resultados encontrados faz que estes não necessariamente
sejam de grande importância para o usuário. Este problema é intrínseco do Padrão, de-
vido à utilização do conceito de diâmetro mínimo, portanto, este trabalho se propõe a
solucionar este problema, utilizando a noção de diversidade de resultados. Nesta seção,
serão apresentadas algumas aplicações do conceito de diversidade tanto em consultas por
similaridade quanto na proteção da privacidade de usuários.

2.4.1 Diversidade em Resultados de Consultas

Como apresenta [26], sistemas de coleta de informações tendiam a simplesmente
retornar a maior quantidade possível de documentos relevantes para o usuário. Porém,
nem sempre esta é a única e nem a melhor opção. Muitas vezes, consultas de palavras
feitas por usuários podem ser ambíguas [26, 27, 28]. Por exemplo, ao se procurar a palavra
“Windows” em um Motor de Busca, o usuário pode possuir duas interpretações diferentes
da palavra, seja a família de sistemas operacionais da Microsoft ou “Janelas” em inglês.

Outros exemplos de aplicações, como aquelas que buscam resultados personali-
zados aos usuários [29] e as que desejam excluir respostas quase duplicadas durante a
integração de dados [30], mostram como apenas a relevância não é suficiente em alguns
casos.
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Figura 6 – Exemplo de uma solução tradicional utilizando k-NNq, e outra utilizando si-
milaridade com diversidade. (retirado de [5])

Para solucionar este problema, a aplicação de diversidade em consultas por simi-
laridade começou a se popularizar. A noção de diversidade de resultados é, por si só,
uma área de grande abrangência na literatura. Na maioria dos domínios de aplicação,
algoritmos que buscam o melhor conjunto resultante são cada vez mais refinados. Porém,
conforme a tecnologia avança, resultados homogêneos não são o suficiente para suprir a
necessidade dos usuários. Um exemplo, retirado de [5], tem como contexto um comprador
que deseja comprar um carro com base em outro que ele já utilizou antes. Ao realizar sua
procura em um motor de busca, é intuitivo que uma lista de resultados que mostre carros
de várias marcas, anos e modelos 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.

Um exemplo da importância da diversidade em conjuntos de resposta pode ser
observado na Figura 6. Nesta figura, são apresentados dois resultados à consulta: “retorne
os 5 carros mais similares ao meu favorito, o ‘Volkswagen Golf 2.0’, que é do ano de 2004.”
O resultado (a) utiliza o operador dos 𝑘-vizinhos mais próximos (𝑘 Nearest Neighbors’
query - 𝑘NNq) de maneira tradicional, e o resultado (b) utiliza a técnica de diversidade
BRID𝑘 (Better Results with Influence Diversification), apresentado em [5]. É possível
observar que na Figura 6(a) são retornados resultados muito semelhantes entre si, o que
pode ser insatisfatório para o usuário. Já a Figura 6(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 [28]
são propostos axiomas naturais que um sistema de diversificação deve cumprir. Porém,
ele mostra que não há função objetivo que cumpra todos os axiomas propostos simultane-
amente. Toda função objetivo tenta satisfazer estes axiomas, ou seja, elas devem garantir
que as escalas não sejam variáveis, que haja resultados consistentes, ricos, estáveis, que
sejam independentes de atributos irrelevantes, que seja monótona, e que nenhuma função
objetivo ignore a função de relevância e nem a de similaridade.

Existem trabalhos que veem a relevância e a diversidade como componentes in-
dependentes [31], enquanto outros acreditam que diversidade e relevância são conceitos
concorrentes, necessitando de um parâmetro tradeoff que refine as respostas geradas por
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estas abordagens [32, 33, 34]. Abordagens que se utilizam do parâmetro de tradeoff ten-
dem a ser custosas computacionalmente e, como [35] mostram, é difícil e não intuitivo
escolher o quanto da relevância é possível ceder em um conjunto resposta.

Há trabalhos que definem diversidade usando uma distância mínima permitida
entre pares de elementos [36, 37, 38]. Estes trabalhos assumem que se dois elementos
estão mais próximos entre si do que a distância mínima permitida, provavelmente eles
apresentam informações muito similares e, portanto, apenas um deve ser inserido no
conjunto resposta. Porém, como defendido por [5], a diversidade pode ser enxergada como
uma propriedade inerente à base de dados.

Como apresentado por [39], é possível categorizar 3 tipos de diversidade: (i) baseada
em conteúdo, (ii) baseada em novidade e (iii) baseada em abrangência (ou, como chamado
em [40], 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 ambígua e há 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.

2.4.2 Diversidade Baseada em Novidade

Quando se trata de diversificação baseada em novidade, é necessário levar em
consideração a ênfase na procura por informações novas e diferentes das obtidas anterior-
mente.

Zhang et al.[41] mostram que na área de filtragem de informações adaptativas os
resultados costumam ser precisos na identificação de documentos relevantes . Um exemplo
de filtragem de informações adaptativas é a filtragem de uma corrente de documento,
tendo em vista que o sistema aprende com cada documento novo que aparece na corrente.
Porém, estes sistemas baseados apenas em relevâcia sofrem com a distinção de documentos
que possuem informações que são relevantes e novas, das que são relevantes mas possuem
dados já conhecidos anteriormente.

Neste mesmo trabalho, Zhang et al.[41] buscam soluções para detecção de redun-
dância e novidade enquanto ocorre a filtragem de documentos. Para isso, foi necessário
assumir algumas possíveis definições.

1. A redundância de um novo documento 𝑑𝑡 depende de D(t), que representa o conjunto
de documentos entregues ao usuário antes de 𝑑𝑡. Usa-se R(𝑑𝑡) = R(𝑑𝑡|D(t)), sendo
R(𝑑𝑡) a medida de redundância do documento 𝑑𝑡.
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2. R(𝑑𝑡|D(t)) depende de todos os documentos relevantes DR(t) que o usuário viu
antes de 𝑑𝑡 chegar, então R(𝑑𝑡|D(t)) = R(𝑑𝑡|DR(t)).

3. Para dois conjuntos de documentos A e B, se B ⊆ A e B faz com que 𝑑𝑡 seja
redundante, então A também faz com que 𝑑𝑡 seja redundante. Portanto, B ⊆ A ⇒
R(𝑑𝑡|A) ≥ R(𝑑𝑡|B).

De acordo com as assunções feitas, o problema da medida da redundância pode
ser denotado R(𝑑𝑡|DR(t)). Vale levar em consideração que, para Zhang et al.[41], um
documento “redundante” pode ser uma duplicata, uma quase duplicata ou até mesmo
redundante em conteúdo mas diferentes na apresentação de outros documentos já vistos
anteriormente.

No trabalho de Clarke et al.[42], a diversidade é aplicada em sistemas de recupe-
ração e procura de informações. A abordagem utilizada faz uma distinção precisa entre
novidade e diversidade, sendo que o primeiro é utilizado para evitar redundância, assim
como [41], e o segundo para resolver ambiguidade, como [26, 27, 28]. Os autores utilizam
em sua abordagem o princípio de ranqueamento probabilístico (Probability Ranking Prin-
ciple - PRP), que leva em consideração que se a resposta de um sistema de recuperação
de informações a cada consulta for um ranqueamento de documentos em ordem de pro-
babilidade decrescente de relevância, a efetividade geral do sistema ao seu usuário será
maximizada.

Clarke et al.[42], usam o PRP como o início para a definição de uma função ob-
jetivo que seja otimizada pelo sistema de recuperação. O PRP consiste, primeiramente,
na estimativa da probabilidade de relevância para cada documento e depois na ordenação
destas probabilidades. Além disso, neste trabalho é utilizado o conceito de “pepitas de
informação” (information nuggets), sendo um nugget um fato ou uma informação. Exem-
plos de nuggets seriam a resposta de uma pergunta para uma consulta ou até mesmo
as informações relacionadas à uma página web. O modelo de Clarke et al.[42] consi-
dera as informações que o usuário precisa como um conjunto de nuggets 𝑢 ⊆ 𝒩 onde
𝒩 ={𝑛1, . . . , 𝑛𝑚} é o espaço de nuggets possíveis. De forma semelhante, as informações
em um documento é considerado um conjunto de nuggets 𝑑 ⊆ 𝒩 .

Levando em consideração que para [42] um documento é considerado relevante
caso ele possua qualquer informação interessante para a consulta, um documento só é
relevante caso possua pelo menos um nugget que esteja no conjunto de informações que
o usuário precisa. Ou seja, 𝑃 (𝑅 = 1|𝑢, 𝑑) = 𝑃 (∃𝑛𝑖 tal que 𝑛𝑖 ∈ (𝑢 ∩ 𝑑)) sendo 𝑅 um
valor binário aleatório que representa a relevância. Isto significa que, para um nugget 𝑛𝑖,
𝑃 (𝑛𝑖 ∈ 𝑢) representa a probabilidade de que o conjunto de informações que o usuário
precisa contem 𝑛𝑖, assim como 𝑃 (𝑛𝑖 ∈ 𝑑) é a probabilidade de um documento possua 𝑛𝑖.
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2.4.3 Diversidade Baseada em Abrangência

A diversificação baseada em abrangência pode ser chamada também de “diversi-
ficação baseada em intenção”. É chamada assim pois ela é usada, majoritariamente, na
solução de consultas ambíguas [29].

Agrawal et al. em [43] consideram que, em sistemas de recuperação de informações
(Information Retrieval Systems - IRS), há uma taxonomia dessas informações, e que as
intenções dos usuários são modeladas no nível mais atual desta taxonomia. Assim como
os documentos, as consultas também são categorizadas de acordo com esta taxonomia.
Portanto, denota-se como C(q) e C(d) os conjuntos de categorias em que uma consulta 𝑞 e
𝑑 pertencem, respectivamente. Considera-se também P(c|q) a probabilidade de uma dada
consulta pertencer às dadas categorias. Por fim, V(d|q,c) representa o valor da qualidade
do documento 𝑑 para a consulta 𝑞 quando a categoria intendida é 𝑐, isto é, a relevância
de 𝑑.

Com isso, Agrawal et al.[43] supõem que os usuários considerem apenas os top-𝑘
resultados retornados por um motor de busca. Portanto, tem-se como objetivo maximizar
a probabilidade de que pelo menos um destes resultados seja relevante para o usuário. Os
autores definem a função objetivo Diversify(k) como:

Diversify(k): Para dada consulta 𝑞, um conjunto de documentos 𝐷, uma catego-
ria 𝑐, a distribuição probabilística de categorias para a consulta P(c|q), a qualidade de
valores dos documentos V(d|q,c) e um inteiro 𝑘. É necessário encontrar um conjunto de
documentos S ⊆ D com |S = 𝑘| que maximize:

𝑃 (𝑆|𝑞) =
∑︁

𝑐

𝑃 (𝑐|𝑞)(1−
∏︁
𝑑∈𝑆

(1− 𝑉 (𝑑|𝑞, 𝑐))) (2.1)

Para entender a equação, é necessário lembrar que (1 - V(d|q,c)) representa o
contrário de V(d|q,c), ou seja, é a propabilidade de 𝑑 não satisfazer a consulta 𝑞 com a
categoria 𝑐. Isto significa que, ao realizar o produtório deste valor, temos a probabilidade
de que o conjunto de documentos inteiro vá falhar e, de forma análoga ao anterior, ao
subtrair de um este produtório, tem-se o valor da probabilidade de que alguns documen-
tos vão satisfazer a categoria 𝑐. Portanto, ao somar todos estes valores multiplicados à
probabilidade da consulta 𝑞 pertencer à categoria 𝑐 para cada categoria, o valor de P(S|q)
representa a probabilidade de o conjunto 𝑆 de documentos satisfaça a consulta 𝑞.

Em [44] são desenvolvidas outras abordagens para extender a função objetivo Di-
versify(k) [43]. Fora criado o QL_Diversify(k), que também utiliza uma abrangência com
pesos nas categorias dos objetos, para focar na procura de mais interpretações de uma
consulta, e não resultados suficientes para várias categorias de documentos como a versão
anterior. Capannini et al.[44] definiram também outra extensão, chamada de MAXUTI-
LITY_DIVERSIFY(k). Esta nova extensão fora criada para suprir a desvantagem que a
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Diversify(k) e QL_Diversify(k) possuem, que se trata da falta de consideração da quanti-
dade de categorias que o conjunto final abrange. Para solucionar este problema, Capannini
et al. [44] garantem que as especializações (semelhantes às categorias em [43]) da consulta
sejam abrangidas proporcionalmente a P(q’|q), sendo 𝑞’ uma especialização.

Outro trabalho que se utiliza da diversificação baseada em abrangência é o de Liu
et al. [45]. Neste, a diversidade é aplicada em técnicas de sumarização de documentos e
tem como foco mostrar diferentes aspectos de um documento durante a construção da
síntese deste. Para isto, os autores levam em consideração duas propriedades: a Cober-
tura e a Ortogonalidade. A primeira trata-se da necessidade da síntese de consistir de
sentenças que alcançem uma grande parte dos aspectos discutidos no documento. Já a
segunda propriedade, diz que cada sentença na síntese deve conter diferentes aspectos do
documento, ou seja, as sentenças na síntese devem ser o mais ortogonais possível umas
das outras.

2.4.4 Diversidade Baseada em Conteúdo

Como mostram Zheng et al.[40], a diversificação baseada em conteúdo pode ser
chamada também de “diversificação baseada em similaridade”. Esta tem como foco utilizar
a diferença entre dois objetos e quantificar este valor como a distância entre eles.

Em [28], Gollapudi et al. mostram três funções objetivo: a Max-sum diversification,
Max-min diversification e Mono-objective formulation. As duas primeiras têm um objetivo
com dois critérios. Porém, a Max-sum foca em maximizar a soma da relevância e da
dissimilaridade do conjunto selecionado, enquanto Max-min deseja maximizar a relevância
e a dissimilaridade mínima do conjunto. Já a terceira função objetivo combina a relevância
e a similaridade em um valor único para cada documento. A abordagem dos autores utiliza-
se do parâmetro de trade-off 𝜆 para separar relevância e similaridade. As funções objetivo
Max-sum diversification (2.2), Max-min diversification (2.3) e Mono-objective formulation
(2.4) são apresentadas a seguir, respectivamente:

𝑓(𝑆) = (𝑘 − 1)
∑︁
𝑢∈𝑆

𝑤(𝑢) + 2𝜆
∑︁

𝑢,𝑣∈𝑆

𝑑(𝑢, 𝑣) (2.2)

𝑓(𝑆) = min
𝑢∈𝑆

𝑤(𝑢) + 𝜆 min
𝑢,𝑣∈𝑆

𝑑(𝑢, 𝑣) (2.3)

𝑓(𝑆) =
∑︁
𝑢∈𝑆

𝑤′(𝑢) (2.4)

Vale levar em consideração que cada uma das funções objetivo 𝑓(𝑆) possuem
𝑘 = |𝑆| sendo 𝑆 o conjunto resultante. A função 𝑤 representa o valor da relevância de um
documento para a consulta e 𝜆 > 0 é o parâmetro trade-off. Por fim, no caso de 2.4, 𝑤′ é
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uma função de relevância diferente, definida por 2.5, que trabalha com cada documento
𝑢 e 𝑣 do conjunto total de documentos 𝑈 .

𝑤′(𝑢) = 𝑤(𝑢) + 𝜆

|𝑈 | − 1
∑︁
𝑣∈𝑈

𝑑(𝑢, 𝑣) (2.5)

Para cada uma das funções objetivo descritas por Gollapudi et al.[28], por se tratar
de diversificação baseada em conteúdo, é notável a presença de uma função de distância
𝑑. Os autores apresentam duas possíveis funções de distância. Uma dessas funções é
a distância semântica, que é baseada na similaridade de conteúdo entre duas páginas,
porém, em vez de se utilizar uma página inteira, é utilizado um esboço (sketch) criado
por meio de algoritmos que usam min-hash[46]. A distância categórica, por sua vez, usa
um valor onde a categoria de uma página representa o esboço da mesma, de forma a
solucionar um problema da distância semântica. Como mostra o exemplo em [28], o site
institucional do Apache1 e a sua documentação2 podem possuir esboços muito diferentes
devido às categorias distintas que cada site possui, porém, são próximos um dos outros
quando se trata da distância no grafo da web. Gollapudi et al.[28] utilizam, para a distância
categórica, uma árvore com pesos para se medir a similaridade entre duas categorias. Esta
árvore é construida de tal forma que nós que correspondem a categorias mais gerais (por
exemplo, /Topo/Arte e /Topo/Educação) são mais separadas do que categorias específicas
(como, /Topo/Arte/Fundamentos/Perspectiva e /Topo/Arte/Fundamentos/Gestual).

Outros trabalhos existentes na literatura que usam diversificação baseada em con-
teúdo são, por exemplo, [37, 34], que tem como objetivo retornar ao usuário o conjunto
resposta mais espacialmente próximo e que cada resposta seja suficientemente diferente.
Haritsa et al. [37, 34] mostram em seus trabalhos o problema dos 𝑘 vizinhos diversos mais
próximos (𝑘 Nearest Diverse Neighbors - 𝑘NDN), que fora formulado por eles como: Dado
uma consulta 𝑄 (como um ponto) numa base de dados 𝐷-dimensional, o limite de diversi-
dade 𝑀𝑖𝑛𝐷𝑖𝑣 de um conjunto de dimensões diversas 𝑉 (𝑄), e um inteiro 𝑘 representando
a quantidade de respostas, o objetivo do problema 𝑘NDN é encontrar um conjunto de
𝑘 tuplas mutuamente diversas na base de dados, das quais 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 é o maior possí-
vel, após incluir a tupla espacialmente mais próxima de 𝑄 no conjunto resultante, sendo
𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 o valor de proximidade de cada ponto no conjunto resultante em relação à
consulta 𝑄.

2.4.5 Método BRID (Better Results with Influence Diversification)

Santos et al. [5] utilizam uma abordagem que trata a diversidade como uma propri-
edade inata da base de dados utilizando o conceito de influência. O método utilizado pelos
autores chama-se BRID (Better Results with Influence Diversification) e tem como foco
1 <http://apache.org/>
2 <http://apache.org/docs>

http://apache.org/
http://apache.org/docs
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a diversificação de resultados sem a necessidade de um parâmetro e nem conhecimento
prévio da base de dados. Seja 𝑆 ={𝑠1, 𝑠2, . . . , 𝑠𝑛} uma base de dados de 𝑛 elementos de
um domínio S e seja 𝑠𝑞 ∈ S o centro de uma consulta, determina-se a similaridade entre
pares de elementos 𝑠𝑖, 𝑠𝑗 ∈ S por meio da função de distância 𝛿𝑠𝑖𝑚 : 𝑆 × 𝑆 → R+ que
expresse a dissimilaridade, ou seja, quanto menor o valor de 𝛿𝑠𝑖𝑚, mais próximos os dois
objetos são um do outro. O objetivo é encontrar um conjunto diverso 𝑅 ⊂ 𝑆 para a con-
sulta com centro em 𝑠𝑞, selecionando em 𝑆 elementos similares a 𝑠𝑞, mas de tal forma que
os objetos em 𝑅 não sejam tão próximos, ou seja, 𝑟𝑖, 𝑟𝑗 ∈ 𝑅 devem possuir uma distância
mínima que os separem, e esta distância deve ser encontrada automaticamente e ajustada
de forma incremental.

Para atingir este objetivo, Santos et al. [5], definem o conceito de influência entre
dois elementos. Primeiramente, como tem-se que 𝑠𝑖 e 𝑠𝑗 são diversos entre si apenas se
𝛿𝑠𝑖𝑚 > 𝜉 onde 𝜉 ≥ 0 e a distância deve ser ajustada de forma incremental, para cada
elemento 𝑟𝑖 ∈ 𝑅 existe um raio 𝜉𝑟𝑖

= 𝑓(𝑟𝑖) que, quanto mais próximo do centro da
consulta 𝑠𝑞, menor é o seu valor. O princípio desta ideia é que, se 𝑠𝑞 reconhece um 𝑠𝑖

distinto na distância 𝛿𝑠𝑖𝑚, é possível dizer que 𝑠𝑞 tem tanta influência na importância de
𝑠𝑖 quanto o contrário. Assim, é possível definir influência como:

Definição 17. ( Influência (𝐼(𝑠𝑖, 𝑠𝑗))): Dados 𝑠𝑖, 𝑠𝑗 ∈ 𝑆 e a distância 𝛿𝑠𝑖𝑚(𝑠𝑖, 𝑠𝑗) entre
eles,a influência entre os elementos é definido como:

𝐼(𝑠𝑖, 𝑠𝑗) = 1
𝛿𝑠𝑖𝑚(𝑠𝑖, 𝑠𝑗)

(2.6)

Ou seja, um objeto 𝑠𝑗 é mais influenciado por 𝑠𝑖 do que por 𝑠𝑞 se 𝐼(𝑠𝑖, 𝑠𝑗) ≥
𝐼(𝑠𝑗, 𝑠𝑞). Com esta ideia, define-se um conjunto fortemente influente 𝑆 como:

Definição 18. (Conjunto Fortemente Influente (𝑆)): Dado uma consulta de centro
𝑠𝑞 e um elemento 𝑠𝑖, o conjunto fortemente influente (𝑆) de 𝑠𝑖 com uma consulta centrada
em 𝑠𝑞 é:

𝑆(𝑠𝑖, 𝑠𝑞) = {𝑠𝑗 ∈ 𝑆|(𝐼(𝑠𝑖, 𝑠𝑗) ≥ 𝐼(𝑠𝑖, 𝑠𝑞)) ∧ (𝐼(𝑠𝑗, 𝑠𝑖) ≥ 𝐼(𝑠𝑗, 𝑠𝑞))}. (2.7)

Na Figura 7 os pontos 𝑠𝑖 e 𝑠𝑞 representam, respectivamente, o ponto ao qual o con-
junto fortemente influente pertence e o centro da consulta. Neste exemplo, os quadrados
representam os pontos influenciados por 𝑠𝑖, enquanto os triângulos não fazem parte do
conjunto. Isto implica que, caso 𝑠𝑖 ∈ 𝑅, é possível descartar todos os quadrados, pois estes
não serão adequados para 𝑅. Desta forma, é possível definir a o conceito de Diversificação
de Resultados baseada em Influência (Result Diversification based on Influence - RDI):

Definição 19. (Diversificação de Resultados baseada em Influência (RDI)): A
busca por similaridade com diversidade de uma consulta centrada em 𝑠𝑞 deve garantir que



32

Figura 7 – Exemplo visual do Conjunto Fortemente Influente de um ponto 𝑠𝑖 em uma
consulta com centro em 𝑠𝑞 em uma base de dados bidimensional e Euclidiana.
(retirado de [5]).

o conjunto resultado cumpra:

𝑅 = {𝑟𝑖 ∈ 𝑆|∀𝑟𝑗 ∈ 𝑅, 𝑟𝑖 ̸= 𝑟𝑗 ⇒ 𝑟𝑖 /∈ 𝑆(𝑟𝑗, 𝑠𝑞)} (2.8)

O método BRID constroi de forma incremental o conjunto resposta 𝑅 até que o
critério de parada da consulta seja satisfeita, como pode ser visto na Figura 8 , respei-
tando os conceitos definidos acima. A forma utilizada pelo BRID de selecionar o objeto
mais próximo do centro da consulta utiliza o conceito de “elemento dominante”. Caso
𝛿𝑠𝑖𝑚(𝑠𝑖, 𝑠𝑞) < 𝛿𝑠𝑖𝑚(𝑠𝑗, 𝑠𝑞), 𝑠𝑖 será utilizado durante a seleção de novos pontos a serem
inseridos em 𝑅.

Definição 20. (Elemento Dominante Respeitando o Centro da Consulta): Seja
𝑠𝑞 o elemento central de uma consulta e 𝑅 o conjunto resposta, de forma que 𝑅 ainda
está sendo processado e avaliado. Seja 𝐻𝑅,𝑠𝑞 o conjunto de elementos 𝑠𝑗 ∈ 𝑆 que não é
influenciado por nenhum elemento de R, ou seja, 𝐻𝑅,𝑠𝑞 ={𝑠𝑗 ∈ 𝑆−𝑅|𝑠𝑗 /∈ 𝑆(𝑟𝑖, 𝑠𝑞),∀𝑟𝑖 ∈
𝑅}. O elemento 𝑠𝑗 ∈ 𝐻𝑅,𝑠𝑞 mais próximo de 𝑠𝑞 é denotado dominante por 𝑠𝑞.

2.4.6 Diversidade em Proteção de Privacidade

Apesar da Diversidade ser um conceito majoritariamente utilizado em resultados
de consultas, sua aplicação não se limita a esta área. Com o crescimento na utilização de
aparelhos móveis e Serviços Baseados em Localização (Location Based Services - LBS),
usuários que se utilizam destes serviços enviam consultas para os provedores para receber
respostas do tipo “Como chegar até a farmácia mais próxima” entre outras. Consultas
como essa consistem, normalmente, de uma pergunta e de uma localização.
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Figura 8 – Busca dos 3 vizinhos diversos mais próximos utilizando o método BRID𝑘.
(retirado de [5])

Outro fato que ocorre nos tempos atuais é a coleta de trajetórias geradas por
pessoas, e estas são utilizadas para pesquisas e até mesmo para negócios. Em ambas as
situações, pode haver um problema sério de privacidade dos usuários, seja por parte de
um provedor de serviços mal-intencionado ou por descuido dos coletores de trajetórias
quando publicam estas informações. Com isso, a comunidade científica estuda formas de
se encobrir as informações dos usuários para que estes tenham sua privacidade protegida.

Liu et al.[47] utilizam uma abordagem com uma arquitetura de três camadas
[48, 49]. Este tipo de estrutura consiste no envio das informações dos usuários para um
anonimizador confiável, para que este encubra os dados de localização da consulta, como
a diminuição na granularidade das informações, para enviá-los ao provedor do serviço. O
modelo proposto pelos autores se utiliza do conceito de 𝑘-anonimização de local (location
k-anonymity), de modo que uma região encoberta possua 𝑘−1 outros usuários para, caso
haja um ataque, o atacante tenha apenas 1

𝑘
de chance de associar uma consulta a um

usuário. No entanto, esta abordagem não defende usuários de “ataque de homogeneidade
de consulta” (query homogeneity attack)[50, 51]. Basicamente, devido a quão comum são
as consultas homogêneas, que consistem em usuários de uma mesma região encoberta
terem interesse num mesmo tipo de serviço, os atacantes conseguem assumir com grandes
chances de acertarem que um usuário de uma certa região utiliza aquele serviço. Por-
tanto, devido a esta vulnerabiliade, Liu et al.[47] propõem a utilização do conceito de
𝑙-diversidade (𝑙-diversity)[52] para evitar este tipo de ataque.

Como uma consulta de LBS geralmente contém: um ID de usuário, a localização
deste, um instânte de tempo e uma informação específica do serviço, é necessário tra-
balhar com estas informações para torná-las protegidas. Todos estes dados passam pelo
anonimizador confiável, que serve como um intermediário, para que ele possa substituir o
ID do usuário por um identificador alternativo e que ele possa encobrir a localização em
uma região maior. Portanto, define-se 𝑘-anonimidade a seguir para que a 𝑙-diversidade da
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consulta possa ser definida posteriormente.

Definição 21. (𝑘-Anonimidade): Para uma região encoberta, ela deve possuir pelo
menos 𝑘 usuários de dispositivos móveis diferentes.

Para que uma região encoberta possua diversidade suficiente de forma a não receber
ataques de homogeneidade de consulta, é necessário definir o que é diversidade para este
contexto. Primeiramente, é necessário entender que para contornar estes ataques, uma
região encoberta deve exigir de seus usuários um certo grau de diferença nas consultas
realizadas. Para isso, é preciso dar nome para diferentes regiões, que será formalizado
como “categoria”.

Definição 22. (Categoria): Os serviços requisitados por consultas LBS são classificados
em diferentes categorias de acordo com o ponto de interesse local, como hospital, bar,
restaurante e posto de gasolina.

Definição 23. (Entropia de Consulta): Dado um conjunto de consultas {𝑞}, com cara
consulta 𝑞 associada a uma categoria de consulta (categoria de um serviço requisitado por
uma consulta) 𝑐, então a porcentagem na qual uma categoria de consulta 𝑐𝑖 é requisitada
pode ser computada como 𝑝𝑖 = {|𝑞|𝑞.𝑐=𝑐𝑖}|

|{𝑞}| . Com isso, a entropia da consulta é calculada
como:

query entropy = −
∑︁

𝑝𝑖 log 𝑝𝑖. (2.9)

Definição 24. ( 𝑙-Diversidade de Consulta): Para um conjunto de consultas {q}, um
dado valor inteiro 𝑙, a entropia deste conjunto é igual ou maior que log 𝑙.

Com estes conceitos definidos, é possível definir, por fim, o conceito de uma con-
sulta encoberta (cloaked query).

Definição 25. (Cloaked Query): Uma consulta encoberta tem o seguinte formato <id’,
t, MBR, C>, onde id’ é um identificador alternativo para a consulta, t é o instante de
tempo, MBR é o retângulo de limite mínimo de uma região encoberta e C o conteúdo de
uma consulta.

É necessário que as regiões possuam a propriedade <𝑘, 𝑙>-compartilhamento (<𝑘, 𝑙>-
sharing). Esta propriedade consiste de uma região que possua pelo menos 𝑘 usuários e
que esta região tenha sido reportada por pelo menos 𝑘 desses usuários como a sua região
encoberta e de um conjunto de consultas com 𝑙-diversidade.

Trabalhos mais recentes como [53] incrementam ainda mais a proteção da priva-
cidade dos usuários, utilizando tanto o conceito de regiões encobertas apresentado pela
𝑘-anonimidade, quanto o conceito de 𝑙-diversidade nas consultas dos usuários. Este traba-
lho introduz o conceito de 𝑡-proximidade (𝑡-closeness)[54], sendo que um conjunto é dito
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𝑡-proximidade caso a distância entre a distribuição dos atributos sensíveis (informações
que identificam o usuário) e do resto da basede dados seja menor que um limitante 𝑡.
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3 PROPOSTA DE INCLUSÃO DE DIVERSIDADE NO PA-
DRÃO K𝜖-FLOCKS

Antes de se definir um padrão que retorne flocks diversos entre si, é necessário
entender que a abordagem utilizada por este trabalho relaciona a diversidade com a
similaridade, deixando a cargo do usuário a escolha do quanto a diversidade dos resultados
do padrão K𝜖-Flock é relevante por meio de um parâmetro adicional 𝜇𝑚𝑎𝑥. Desta maneira,
neste contexto, a diversidade e a similaridade seguem como critério a comparação de
trajetórias que compõem os flocks para definir o quão diverso ou similar um par de flocks
é. Para o domínio de aplicação trabalhado, por se tratar de objetos movimentando-se ao
longo de vários instantes de tempo, a utilização de uma definição de diversidade como a
distância no espaço de coordenadas entre dois flocks não foi a escolhida, pois depende das
distâncias entre cada um dos pontos de cada trajetória presente em cada flock. Como nesta
abordagem a diversidade é relacionada com a similaridade, também não é necessário se
utilizar de um parâmetro tradeoff pois estes conceitos não concorrem entre si. A aplicação
do método como o BRID [5], que independe de parâmetros adicionais, não é viável, pois
como o conjunto resultante é montado de forma incremental, o centro da consulta, que
neste caso seria o flock de tamanho mínimo com menor diâmetro mínimo da base de
dados, não é conhecido previamente.

Inicialmente, foi feita uma análise dos resultados gerados pelo algoritmo top-down
para a descoberta do Padrão K𝜖-Flock. Como mostram os gráficos da Figura 9, verificou-se
que uma das propriedades do Padrão K𝜖-Flock é a redundância intrínseca de seus resul-
tados. Para este trabalho, a redundância do Padrão K𝜖-Flock é vista como a similaridade
entre dois flocks. A figura mostra a influência dos parâmetros 𝜇 e 𝛿 sobre os resultados do
algoritmo top-down, considerando que dois flocks são similares caso possuam 𝜇

2 , ou mais,
entidades em comum. As linhas representam a quantidade de flocks não semelhantes con-
tidos em k𝜖-flock para cada janela temporal. Ou seja, é notável que, em ambos os gráficos,
a maior parte dos flocks de diâmetro mínimo retornados pelo k𝜖-flock são, basicamente,
compostos de combinações das mesmas entidades. Desta forma, podemos considerá-los
redundantes.

Com o estudo inicial realizado nos resultados, é possivel concluir que o Padrão
K𝜖-Flock não possui flocks diversos o suficiente para problemas que exijam uma maior
variedade de resultados. Portanto, a Seção a seguir define dois padrões que se utilizam de
um parâmetro 𝜇𝑚𝑎𝑥 que representa o número máximo de entidades em comum que dois
flocks podem possuir entre si .
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Figura 9 – Gráficos da taxa de retorno de flocks não redundantes por janela temporal
variando os parâmetros 𝜇 (à esquerda) e 𝛿 (à direita) de 5 a 10 considerando
𝑘 = 5, utilizando a base de dados Caribous

3.1 Definições formais

Este trabalho propõe dois novos padrões de análise de trajetórias de objetos móveis:
o Padrão K𝜖d-Flocks e o Padrão K𝜖cd-Flocks. Para definir formalmente estes padrões,
é necessário definir os conceitos utilizados por eles. Um destes conceitos é o Grau de
Similaridade entre Flocks, que indica o quão similar é um par de flocks, levando em
consideração as entidades que compõem estes flocks.

Definição 26. (Grau de Similaridade entre Flocks) Dados dois flocks f𝑛 e f𝑚 de
tamanho mínimo 𝜇, o grau de similaridade entre f𝑛 e f𝑚 é igual ao número de trajetórias
em comum que eles possuem, ou seja:

𝛿𝑠𝑖𝑚(𝑓𝑛, 𝑓𝑚) = |𝑓𝑛 ∩ 𝑓𝑚| (3.1)

A noção de diversidade entre flocks é definida conforme segue. Para possibilitar a
diversidade em ℱ𝑘

𝑤, este trabalho introduz um parâmetro 𝜇𝑚𝑎𝑥, que representa o número
máximo de entidades que dois flocks podem ter em comum. A ideia da Diversidade entre
Flocks é formalizada na Definição 27.

Definição 27. (Diversidade entre Flocks) Um flock f𝑛 é considerado diverso de um
flock f𝑚 se 𝛿𝑠𝑖𝑚(𝑓𝑛, 𝑓𝑚) ≤ 𝜇𝑚𝑎𝑥, onde 𝜇𝑚𝑎𝑥 é o número máximo de trajetórias que dois
flocks podem ter em comum, tal que 0 ≤ 𝜇𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝜇− 1 (𝜇𝑚𝑎𝑥 ∈ N). De forma semelhante,
um flock f𝑛 é diverso de um conjunto de flocks ℱ se:

∀𝑓𝑐 ∈ ℱ , 𝛿𝑠𝑖𝑚(𝑓𝑛, 𝑓𝑐) ≤ 𝜇𝑚𝑎𝑥 (3.2)

Desta forma, é possível definir o conjunto de flocks diversos de diâmetro mí-
nimo como os k-Flocks-Diversos de Diâmetro Mínimo (𝑘𝜖-diverse-Flocks — 𝑘𝜖d-
flocks).
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3.1.1 Padrão K𝜖d-Flock

Tipicamente, o Padrão 𝐾𝜖d-Flocks retorna 𝑘 flocks, sendo que um deles é o de
menor diâmetro mínimo encontrado em uma dada janela enquanto os outros são diversos
do flock de menor diâmetro mínimo e diversos entre si para um dado 𝜇𝑚𝑎𝑥. Porém, este
trabalho também propõe uma variação que prioriza k-flocks-diversos entre si em que o
flock mais extenso de k𝜖d-flocks tenha o menor diâmetro mínimo possível. As definições
28 e 29 formalizam este padrão.

Definição 28. (k𝜖d-Flocks) Os k𝜖d-flocks de uma janela temporal 𝑤, que possuem um
número mínimo de entidades 𝜇 > 1(𝜇 ∈ N), um número máximo de trajetórias em comum
entre flocks 𝜇𝑚𝑎𝑥 tal que 0 ≤ 𝜇𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝜇 − 1 (𝜇𝑚𝑎𝑥 ∈ N), representados por k𝜖d-flocks(𝜇,
𝑤,𝜇𝑚𝑎𝑥), compõem o conjunto ℱ𝑘𝑑

𝑤 contendo k (k ∈ N) flocks diversos tal que para cada
flock 𝑓𝑛(𝜇, 𝜖) /∈ ℱ𝑘𝑑

𝑤 , sendo 𝜖 o diâmetro mínimo de 𝑓𝑛, tem-se que 𝜖 ≥ 𝜖𝑘 ou 𝑓𝑛 não é
diverso de ℱ𝑑𝑘

𝑤 , onde 𝜖𝑘 é o menor diâmetro do flock mais extenso em ℱ𝑘𝑑
𝑤 . Caso não

exista flocks suficientes que cumpram estas condições na janela, menos de k flocks são
reportados.

Definição 29. (Padrão k𝜖d-Flocks) Um Padrão k𝜖d-Flock(𝜇, 𝛿, 𝜇𝑚𝑎𝑥) tem como resul-
tado um conjunto de ℱ𝑘𝑑 contendo os k𝜖d-flocks(𝜇, 𝑤, 𝜇𝑚𝑎𝑥) para cada janela temporal
𝑤 de comprimento 𝛿 e número máximo de trajetórias em comum entre dois flocks 𝜇𝑚𝑎𝑥

válido para o conjunto de trajetórias 𝒯 , tal que: ℱ𝑘𝑑 = ⋃︀
∀𝑤
ℱ𝑘𝑑

𝑤 .

Utilizando-se deste padrão, o usuário consegue definir previamente o quão impor-
tante a diversidade dos resultados é. Desta forma, cabe a ele determinar o valor de 𝜇𝑚𝑎𝑥

que melhor se encaixa em seus objetivos. É necessário entender que quanto menor o valor
de 𝜇𝑚𝑎𝑥, mais diversos são os resultados para a abordagem utilizada, assim como quanto
mais próximo de 𝜇− 1, mais similares serão os flocks resultantes.

3.1.2 Padrão K𝜖cd-Flock

Tanto para o padrão K𝜖-Flock quanto para o padrão K𝜖d-Flock, são retornados, no
máximo, 𝑘 flocks por janela de tempo, o que, apesar de cumprir o seu propósito, pode aca-
bar não sendo o suficiente para o usuário. Enquanto o padrão K𝜖-Flock retorna 𝑘 respostas
que podem ser redundantes, o padrão K𝜖d-Flock, dependendo do 𝜇𝑚𝑎𝑥 informado, não leva
em consideração os flocks semelhantes aos flocks presentes no conjunto k𝜖d-flock de cada
janela, mas retorna-se um “representante” de cada conjunto de flocks redundantes.

Como pode ser de interesse do usuário analisar todos os flocks em cada um dos 𝑘

conjuntos de flocks redundantes, este trabalho propõe, ainda, o Padrão 𝑘𝜖cd-Flock. Este
padrão possui 𝑘 conjuntos de similaridade diversos entre si. Cada um destes conjuntos
tem um flock de extensão mínima representante e outros flocks de extensão mínimo, de
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tal forma que o Grau de Similaridade Entre Flocks do flock representante com cada outro
flock presente no conjunto seja maior que 𝜇𝑚𝑎𝑥, conforme segue.

Definição 30. (Conjunto de Similaridade de Flocks) Um Conjunto de Similaridade
de Flocks 𝒞𝑠𝑖𝑚 é composto de flocks similares a um flock representante f𝑟(𝜇, 𝜖) tal que, para
dado número máximo de entidades em comum entre flocks 𝜇𝑚𝑎𝑥, o Grau de Similaridade
Entre Flocks 𝛿𝑠𝑖𝑚(𝑓𝑟, 𝑓𝑚) > 𝜇𝑚𝑎𝑥, sendo f𝑚 cada outro flock de 𝒞𝑠𝑖𝑚 que não é f𝑟. O flock
representante de um Conjunto de Similaridade de Flocks é o flock de menor diâmetro
mínimo que o compõe.

Definição 31. (k𝜖cd-Flock) Os k𝜖cd-Flocks de uma janela temporal 𝑤, representados
por k𝜖cd-Flocks(𝜇, 𝑤, 𝜇𝑚𝑎𝑥) formam o conjunto ℱ𝑘𝑐𝑑

𝑤 que contém 𝑘 Conjuntos de Similari-
dade de Flocks 𝒞𝑠𝑖𝑚 tais que, para cada flock representante f𝑛 de um conjunto 𝒞𝑠𝑖𝑚 ∈ ℱ𝑘𝑐𝑑

𝑤 ,
o Grau de Similaridade Entre Flocks 𝛿𝑠𝑖𝑚(𝑓𝑛, 𝑓𝑚) ≤ 𝜇𝑚𝑎𝑥, sendo f𝑚 cada outro flock repre-
sentante de cada outro conjunto presente em 𝒞𝑠𝑖𝑚 ∈ ℱ𝑘𝑐𝑑

𝑤 . Caso um flock f𝑠𝑖𝑚 seja similar
a mais de um flock representante, este fará parte de cada um dos conjuntos dos quais esta
condição é verdadeira.

Definição 32. (Padrão k𝜖cd-Flock) Um Padrão k𝜖cd-Flock(𝜇, 𝛿, 𝜇𝑚𝑎𝑥) tem como resul-
tado um conjunto de ℱ𝑘𝑐𝑑 contendo os k𝜖cd-Flocks(𝜇, 𝑤, 𝜇𝑚𝑎𝑥) para cada janela temporal
𝑤 de comprimento 𝛿 e número máximo de trajetórias em comum entre dois flocks 𝜇𝑚𝑎𝑥

válido para o conjunto de trajetórias 𝒯 , tal que: ℱ𝑘𝑐𝑑 = ⋃︀
∀𝑤
ℱ𝑘𝑐𝑑

𝑤 .

3.2 Limitações de Descarte de Candidatos pelo uso de Diversi-
dade

Inicialmente, o objetivo deste trabalho era utilizar a diversidade como uma forma
de otimização do algoritmo top-down proposto por [3]. Como explicado anteriormente,
este algoritmo é iterativo e, para cada iteração, assim como para cada instante de tempo
de um flock gerado, é calculado qual é a menor circunferência no plano cartesiano que
engloba os pontos correspondentes às trajetórias no flock. Este processamento é a parte
mais custosa do algoritmo. Portanto, o foco inicial era usar os flocks já inseridos no ℱ𝑘

𝑤

para decidir, utilizando a Diversidade de Flocks como critério, flocks de tamanho maior
que o mínimo a serem descartados.

No entanto, como mostra o exemplo da Figura 10, não há como ter certeza, sem
informações adicionais sobre a base de dados, de que um flock com mais de 𝜇 entidades
possa ser descartado antes de ser iterado. No exemplo apresentado, para os parâmetros
𝜇 = 4, 𝑘 = 2 e 𝜇𝑚𝑎𝑥 = 0 em um instante de tempo que haja os diâmetros mínimos
dos flocks apresentados, os flocks de disco de linha contínua são os que já foram gerados,
enquanto o flock com o disco tracejado representa um flock que seria gerado numa iteração
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Figura 10 – Exemplo que ilustra a incapacidade de definir com certeza que um flock de
𝜇 ou mais entidades possa ser descartado para dado conjunto de trajetórias
ilustrativas {A, B, C, D, F, H, I, J, K, L, O, N} e parâmetros 𝜇 = 4, 𝑘 = 2 e
𝜇𝑚𝑎𝑥 = 0 em um instante de tempo qualquer.

futura. Com isso, tem-se que o flock de menor diâmetro mínimo da iteração atual é o que
possui como trajetórias o conjunto {B, H, I, J}, de rótulo 𝑑2. O flock com o segundo
menor diâmetro é o de rótulo 𝑑4 ({K, N, O, L}), que possui exatamente 𝜇 entidades.No
entanto, se a diversidade fosse o critério a ser utilizado para descarte, o flock 𝑑1, que ainda
necessita ser iterado por ser maior que o tamanho mínimo, seria descartado por não ser
diverso de 𝑑2. Caso isto ocorresse, o flock de rótulo 𝑑5 nunca seria criado, flock este que
possui o menor diâmetro dentre os discos desta base de dados. Assim, o conjunto resposta
não estaria correto, pois 𝑑5, por possui o menor diâmetro de todos, deve participar do
conjunto resposta. Vale notar que, caso 𝑑5 fosse gerado, 𝑑2 não faria parte do conjunto
resposta, pois ele não é diverso de 𝑑5. Portanto, o resultado correto seria um conjunto
resposta com 𝑑5 e 𝑑4.

O mesmo resultado é visto em exemplos com outros conjuntos de parâmetros. Por-
tanto, não é possível otimizar o algoritmo top-down com as condições descritas, conforme
estabelece o Teorema 3.2.1.

Teorema 3.2.1. No algoritmo top-down de identificação de 𝑘𝜖-flocks, caso não haja infor-
mações adicionais a respeito das trajetórias de um flock além de quais são, não é possível
descartar flocks durante as iterações do algoritmo enquanto ainda haja flocks maiores que
o tamanho mínimo devido à incerteza dos estados futuros do conjunto ℱ𝑑𝑘

𝑤 gerado pela
diversidade.

Demonstração. Suponha que haja um flock com 𝜇+1 entidades chamado de f 𝑛 e nenhuma
informação a respeito das entidades dentro dele além do diâmetro do flock nos 𝛿 instantes
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de tempo. Suponha também que para a janela w, o conjunto ℱ𝑑𝑘
𝑤 possui flocks {f1, f2,

. . . ,f𝑘} diversos entre si utilizando a Definição 27 e ordenados de forma crescente pelo
diâmetro mínimo. Afirma-se que se pode descartar este flock caso não seja diverso de
nenhum flock do conjunto ℱ𝑑𝑘

𝑤 . Como não existem, nesse ponto do processo iterativo do
algoritmo, informações das posições das entidades, é impossível ter a certeza do diâmetro
dos subflocks que seriam gerados por f𝑛 sem iterá-lo. Desta forma, é possível que um dos
subflocks que seriam gerados por f𝑛 possua o menor diâmetro mínimo dentre todos os flocks
de tamanho mínimo. É possível também que exista um flock f𝑚 com 𝜇 + 1 entidades que
ao ser iterado, produza um subflock de tamanho mínimo que altere o estado do conjunto
ℱ𝑑𝑘

𝑤 a ponto de um ou mais subflocks que seriam gerados por f𝑛 passem a ser candidatos
do conjunto final ℱ𝑑𝑘

𝑤 . Isso acontece pois ao reduzir o tamanho de um flock, pode existir
um caso que um subflock de tamanho mínimo gerado por ele seja um candidato a entrar
no conjunto resposta ℱ𝑑𝑘

𝑤 , o que contraria a afirmação de que ele pode ser descartado.

Desta forma, não é possível otimizar o processo de geração de subflocks do algo-
ritmo top-down sem informações adicionais a respeito dos subflocks. Isto deve-se ao fato
de ser possível que um dos flocks descartados durante as iterações do algoritmo acabe
sendo parte do conjunto final k𝜖d-flock. Portanto, a abordagem proposta neste trabalho
recebe o conjunto de flocks de tamanho mínimo gerados pela janela sem haver um descarte
prévio. Neste trabalho foram desenvolvidos dois algoritmos, um priorizando a presença do
flock de menor diâmetro mínimo gerado para dada base de dados e outro que tem como
prioridade o menor diâmetro mínimo possível para o 𝑘-ésimo flock do conjunto k𝜖d-flock.

3.3 Algoritmos de Diversificação

Este trabalho apresenta dois algoritmos que se utilizam do top-down para gerar os
flocks de diâmetro mínimo de uma janela temporal. Para isto, fora removido do algoritmo
top-down a passagem que descarta flocks mais extensos caso haja mais do que 𝑘 flocks
de diâmetro mínimo dentro do conjunto ℱ𝑘

𝑤. Desta forma, ao serem gerados os flocks de
diâmetro mínimo da janela ℱ𝑤, estes são usados como parâmetro de entrada para ambos os
algoritmos de diversificação. Assim, a diversificação é feita para cada prioridade, sendo o
Algoritmo 1 o que prioriza a presença do menor diâmetro mínimo enquanto o Algoritmo 2
tem como prioridade o menor 𝑘-ésimo diâmetro mínimo.

Para o funcionamento dos algoritmos implementados, é necessário que as estrutu-
ras utilizadas sejam ordenadas pelo diâmetro dos flocks de forma crescente. Desta forma,
o primeiro flock possuirá o menor diâmetro, enquanto o último flock será o mais extenso
do conjunto.
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3.3.1 Prioridade sobre o menor diâmetro mínimo

O Algoritmo 1 tem como entrada um conjunto ℱ𝑤 que possui os flocks de diâmetro
mínimo da janela temporal 𝑤, uma quantidade 𝑘 de flocks a serem retornados pelo algo-
ritmo e o número máximo permitido de trajetórias em comum entre dois flocks 𝜇𝑚𝑎𝑥. A
saída deste algoritmo é um conjunto ℱ𝑘𝑑

𝑤 que contém os 𝑘 flocks de diâmetro mínimo di-
versos. Primeiramente, o algoritmo criado inicia as variáveis menorDiametroMinimo, que
recebe o primeiro flock do conjunto de entrada ℱ𝑤, e ℱ𝑘𝑑

𝑤 , que recebe vazio. Após isto, o
flock em menorDiametroMinimo é inserido em ℱ𝑘𝑑

𝑤 e removida de ℱ𝑤, pois este algoritmo
exige a presença do flock de menor diâmetro mínimo da janela no conjunto final. Então,
para cada flock 𝑓𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜(𝜇, 𝜖) presente em ℱ𝑤, percorrendo do menor diâmetro mínimo
para o maior, é verificado se este candidato é diverso de ℱ𝑘𝑑

𝑤 . Caso ele seja, o candidato é
inserido no conjunto ℱ𝑘𝑑

𝑤 . O algoritmo termina quando este conjunto totaliza 𝑘 elementos.

Algoritmo 1: Algoritmo de diversificação de k-flocks priorizando o Menor
Diâmetro Mínimo

Entrada: ℱ𝑤 : Conjunto de flocks de tamanho mínimo da janela temporal 𝑤
𝑘 : Quantidade de flocks
𝜇𝑚𝑎𝑥 : número máximo permitido de trajetórias em comum entre dois flocks
Saída: ℱ𝑘𝑑

𝑤 : Conjunto de 𝑘 flocks de tamanho mínimo diversos
início
ℱ𝑘𝑑

𝑤 ← [ ]
menorDiametroMinimo ← recebe o flock de menor diâmetro mínimo em
ℱ𝑤

ℱ𝑘𝑑
𝑤 .insere( menorDiametroMinimo )
ℱ𝑤.remove( menorDiametroMinimo )
para cada flock𝑓𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜(𝜇, 𝜖) ∈ ℱ𝑤 faça

se 𝑓𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜 é diverso do conjunto ℱ𝑘𝑑
𝑤 então

ℱ𝑘𝑑
𝑤 .insere(𝑓𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜)

se |ℱ𝑘𝑑
𝑤 | = 𝑘 então

retorna ℱ𝑘𝑑
𝑤

fim
fim

fim
retorna ℱ𝑘𝑑

𝑤

fim

3.3.2 Prioridade sobre o k-ésimo flock de menor diâmetro mínimo

O Algoritmo 2 possui as mesmas entradas do Algoritmo 1, porém o fluxo é dife-
rente. Como este algoritmo deve retornar um conjunto em que o k-ésimo flock deve possuir
o menor diâmetro mínimo possível, ele inicia a variável ℱ𝑘𝑑

𝑤 com o retorno do Algoritmo 1.
Desta maneira, a variável melhorCandidatoKesimo, que representa o candidato a k-ésimo
flock de menor diâmetro mínimo encontrado, é inicializada com o último elemento de ℱ𝑘𝑑

𝑤 .
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Após excluir o flock de menor diâmetro mínimo em ℱ𝑤, o laço de repetição que se segue
executa o Algoritmo 1 para cada flock presente em ℱ𝑤, até que o flock 𝑓 seja igual ao
melhorCandidatoKesimo. Nesta repetição, é checado se a variável candidatoℱ𝑘𝑑

𝑤 , que é o
retorno do algoritmo anterior, possui 𝑘 elementos. Caso possua, melhorCandidatoKesimo
recebe o valor de candidatoKesimo, se o diâmetro mínimo de candidatoKesimo for estrita-
mente menor que o de melhorCandidatoKesimo. Para cada iteração, o primeiro elemento
de ℱ𝑤 é excluído, para que o conjunto retornado pelo algoritmo anterior seja diferente
em cada repetição, até encontrar um ℱ𝑘𝑑

𝑤 que possua o k-ésimo flock de menor diâmetro
mínimo.

Algoritmo 2: Algoritmo de diversificação de k-flocks priorizando o Menor
𝑘-ésimo Diâmetro Mínimo

Entrada: ℱ𝑤 : Conjunto de flocks de tamanho mínimo da janela 𝑤
𝑘 : Quantidade de flocks
𝜇𝑚𝑎𝑥 : número máximo permitido de trajetórias em comum entre dois flocks
Saída: ℱ𝑘𝑑

𝑤 : Conjunto de 𝑘 flocks de tamanho mínimo diversos
início
ℱ𝑘𝑑

𝑤 ← Algoritmo1(ℱ𝑤, 𝑘, 𝜇𝑚𝑎𝑥)
melhorCandidatoKesimo ← ℱ𝑘𝑑

𝑤 .ultimo()
ℱ𝑤.exclui( ℱ𝑤.inicio() )
para cada flock 𝑓 ∈ ℱ𝑤 faça

candidatoℱ𝑘𝑑
𝑤 ← Algoritmo1(ℱ𝑤, 𝑘, 𝜇𝑚𝑎𝑥)

candidatoKesimo ← candidatoℱ𝑘𝑑
𝑤 .ultimo()

se |candidatoℱ𝑘𝑑
𝑤 | = 𝑘 então

se candidatoKesimo.𝜖 < melhorCandidatoKesimo.𝜖 então
melhorCandidatoKesimo ← candidatoKesimo
ℱ𝑘𝑑

𝑤 ← candidatoℱ𝑘𝑑
𝑤

fim
fim
se 𝑓 = melhorCandidatoKesimo então

retorna ℱ𝑘𝑑
𝑤

fim
ℱ𝑤.exclui( ℱ𝑤.inicio() )

fim
retorna ℱ𝑘𝑑

𝑤

fim

3.4 Experimentos e Resultados

Com a definição dos conceitos e a implementação dos algoritmos, foram utilizadas
duas bases de dados já conhecidas na literatura para a realização dos comparativos. Testes
foram feitos com relação à efetividade da diversificação e ao tempo de execução para
demonstrar a utilização dos algoritmos propostos para diversificação de resultados. Esta
seção descreve uma avaliação preliminar dos algoritmos desenvolvidos neste trabalho.
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3.4.1 Bases de Dados e Pré-Processamentos

Para executar os algoritmos foram utilizados dois conjuntos de dados reais e conhe-
cidos na área: Schoolbuses1 e Caribous. O primeiro conjunto de dados possui trajetórias
de 2 ônibus escolares coletados em Atenas, Grécia, por 108 dias distintos. Já o segundo
conjunto, apresenta localizações de 43 renas em movimento migratório para o noroeste
do Canadá. Este conjunto faz parte do projeto “Porcupine Caribou Herd Satellite Collar
Project”. Vale notar que o conjunto de dados Schoolbuses possui diferentes dias. Portanto,
foi realizada a calibração da base de dados, que é um pré-processamento que sobrepõe
os dados de todos os diferentes dias em um único dia, para aumentar a quantidade de
dados por instante de tempo. Desta forma, após o pré-processamento, a base Schoolbuses
passou a ser chamada de Schoolbuses_same_day_30s.

3.4.2 Avaliação da Diversidade dos Resultados

Os gráficos da Figura 11 apresentam a quantidade de entidades diferentes presentes
nos flocks que um conjunto resposta retorna por janela temporal, variando o parâmetro
𝜇𝑚𝑎𝑥, para ambas as bases de dados utilizadas. Esta quantidade de entidades diferentes
é chamada por este trabalho de “Taxa de abrangência média”. Estes gráficos utilizam-
se de valores normalizados para que sejam padronizados. Eles apresentam também a
comparação entre o Algoritmo 1 e 2, sendo eles, respectivamente, a Prioridade 1 e 2.

Figura 11 – Gráficos que apresentam as taxas de abrangência média variando o parâmetro
𝜇𝑚𝑎𝑥 de 0 a 4 com 𝑘 = 5, 𝛿 = 10 e 𝜇 = 5, para os algoritmos Top-down K𝜖-
Flock utilizando a prioridade 1 e 2.

Como é possível perceber, os gráficos mostram que, conforme a quantidade máxima
permitida de entidades em comum 𝜇𝑚𝑎𝑥 (∖mu_max) diminui, há um crescimento na taxa
de abrangência média. Isto significa que os resultados gerados pelos algoritmos analisados
são, de fato, menos redundantes conforme o parâmetro 𝜇𝑚𝑎𝑥 se aproxima de seu valor
1 <http://chorochronos.datastories.org/?q=node/6>

http://chorochronos.datastories.org/?q=node/6
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mínimo (zero). É importante perceber que para 𝜇𝑚𝑎𝑥 = 𝜇 − 1 (no caso, 4), os conjuntos
resposta de ambos os algoritmos têm a mesma propriedade do algoritmo que se utiliza do
Padrão 𝑘𝜖-Flock, pois o Padrão 𝑘𝜖-Flock insere os flocks no conjunto final caso haja, pelo
menos, uma entidade diferente dentre os flocks. Para a base de dados Caribous, há uma
taxa de abrangência relativamente desigual para 𝜇𝑚𝑎𝑥 = 4. Esta diferença ocorre porque
os conjuntos possuem diferentes prioridades. Portanto, para valores de 𝜇𝑚𝑎𝑥 próximos de
𝜇, há uma probabilidade maior de que haja esta diferença na taxa de abrangência média.

A Figura 12 mostra, variando os parâmetros para ambas as bases de dados, a
diferença na diversidade dos resultados apresentados pelo Algoritmo 1 e pelo algoritmo
que se utiliza do Padrão 𝑘𝜖-Flock. É perceptível a diferença da quantidade de entidades
diferentes que um conjunto resposta retorna para cada janela de uma base de dados
quando se compara a abrangência das linhas azuis com as linhas laranjas.

Apesar do aumento significativo da diversidade de flocks com o parâmetro 𝜇𝑚𝑎𝑥,
é possivel notar que, como mostram os gráficos da Figura 13, o aumento do parâmetro 𝑘

influencia a quantidade de flocks diversos retornados. Estes valores são comparados com a
quantidade de vezes que foram retornados 𝑘 flocks pelo algoritmo que se utiliza do Padrão
𝑘𝜖-Flock.

Com isso, observa-se que o algoritmo que utiliza os 𝑘𝜖d-flocks retorna considera-
velmente menos flocks conforme o parâmetro 𝑘 da quantidade de respostas por janela
aumenta. Para a base de dados Caribous, é notável uma redução de mais de 60% na taxa
de retorno. Isto deve-se ao fato de que o parâmetro 𝜇𝑚𝑎𝑥 = 1 é um valor exigente para
este caso específico, tornando necessário muitas trajetórias diferentes na base de dados
para que existam 𝑘 flocks diversos.

3.4.3 Análise do Tempo de Execução

Com relação à comparação no tempo de execução entre entre os algoritmos pro-
postos e o algoritmo top-down para o padrão K𝜖-Flock, é possível observar na Figura 14
que houve uma leve redução no tempo de execução total quando o Algoritmo 1 é utili-
zado. A medida de tempo utilizada é milissegundo. Como os algoritmos 1 e 2 utilizam
como entrada um conjunto de todos os flocks de tamanho mínimo encontrados em uma
janela, não é necessário realizar o descarte dos flocks mais extensos do conjunto resposta.
Embora o descarte de flocks mais extensos elimine processamentos posteriores no algo-
ritmo top-down K𝜖-Flock, não fazer o descarte reduz a quantidade de vezes que o conjunto
resposta é acessado. Para os conjuntos de dados avaliados, este fator contribuiu para a
diminuição do tempo total de processamento. Nota-se nos gráficos da Figura 14 que o
tempo de execução diminui conforme o valor mínimo de entidades para compor um flock
aumenta (𝜇). Isto ocorre porque são necessários menos iterações para concluir o algoritmo.
É possível perceber também que, conforme o parâmetro 𝛿 aumenta, o tempo de execução
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Figura 12 – Gráficos que apresentam as taxas de abrangência média variando os parâme-
tros 𝑘, 𝜇 e 𝛿 de 5 à 15, de dois em dois para os algoritmos Top-down 𝑘𝜖-Flock
e Top-down 𝑘𝜖d-Flock. O algoritmo que se utiliza dos 𝑘𝜖d-flocks tem 𝜇𝑚𝑎𝑥 = 1
e prioridade 1.

aumenta também, devido ao fato de que o processamento do diâmetro para gerar os flocks
de diâmetro mínimo é a etapa que mais exige processamento dos algoritmos e que ela é
executada para cada instante de tempo que um flock possui. Desta forma, é natural que
o tempo de execução aumente conforme o número de instantes de tempo que compõem
um flock aumente também. Vale notar que, a partir do parâmetro 𝛿 = 11 para a base de
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Figura 13 – Gráficos que apresentam, em porcentagem, variando o parâmetro 𝑘 de 5 a 15,
de dois em dois, com 𝛿 = 10 e 𝜇 = 5 para os algoritmos Top-down Ke-Flock e
Top-down K𝜖d-Flock. O algoritmo que se utiliza dos 𝑘𝜖d-flocks tem 𝜇𝑚𝑎𝑥 = 1
e prioridade 1.

Figura 14 – Gráficos que apresentam o tempo total de execução (em milissegundos), va-
riando os parâmetros 𝛿 = 10 e 𝜇 = 5 5 à 15, de dois em dois, com 𝑘 = 5 para
os algoritmos Top-down Ke-Flock e Top-down K𝜖d-Flock. O algoritmo que se
utiliza dos 𝑘𝜖d-flocks tem 𝜇𝑚𝑎𝑥 = 1 e prioridade 1.
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dados Schoolbuses_same_day_30s e algoritmo Top-Down 𝑘𝜖d-Flock, há um aumento na
velocidade de execução. Isto porque, conforme a exigência de instantes de tempo em um
flock, menos flocks são encontrados. Consequentemente, mais rápido fica o algoritmo.

Vale ressaltar que o Padrão 𝑘𝜖cd-Flock também faz parte dos resultados gerados,
mesmo que não tenha sido implementado um algoritmo que se utilize da consulta Padrão
𝑘𝜖cd-Flock.
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4 ALGORITMO BOTTOM-UP PARA IDENTIFICAÇÃO
DE K𝜖-FLOCKS

O desenvolvimento do Padrão 𝐾𝜖d-Flock, apesar de solucionar um dos problemas
inatos do Padrão 𝐾𝜖-Flock, que se trata da baixa diversidade, não muda consideravelmente
a eficiência do algoritmo de geração dos 𝑘𝜖-flocks. Portanto, uma das contribuições deste
trabalho é a criação de um algoritmo bottom-up, mais eficiente, para a detecção dos 𝑘𝜖-
flocks de uma base de dados.

Figura 15 – Exemplo ilustrado de uma base de dados com 17 pontos em um instante de
tempo qualquer e um flock composto por {A, B, C}.

A motivação por trás da mudança de abordagem pode ser visualizada na Figura 15,
onde há uma representação visual de uma base de dados bidimensional Euclidiana com
17 pontos. Além disso, para 𝑘 = 1, 𝜇 = 3 e uma vista de um instante de tempo qualquer,
é possível perceber que o 𝑘𝜖-flock resultante é composto pelos pontos {A, B, C}. Em uma
abordagem top-down, como a utilizada em [3], o algoritmo teria como primeira etapa a
criação de um flock que englobasse todos os pontos da base de dados. Com isto, seria
utilizado um processo iterativo que dividiria este flock em subflocks, ou seja, com menos
trajetórias os compondo, até que se atingisse o tamanho mínimo. No exemplo apresentado,
os flocks seriam divididos iterativamente em conjuntos com uma entidade a menos do
que antes até que todos os flocks de diâmetro mínimo com 3 entidades fossem gerados.
Levando em consideração que a cada iteração podem ser gerados 2 ou mais flocks, para
bases de dados com grandes volumes de trajetórias, a abordagem top-down torna-se muito
custosa. Enquanto isso, em uma abordagem bottom-up, o processo realizado não é baseado
na divisão de um flock maximal, mas na aglomeração de objetos a partir de um objeto
único inicial. Portanto, como tentativa de diminuir o tempo de execução do algoritmo
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top-down de detecção de 𝑘𝜖-Flocks em uma janela temporal, uma abordagem bottom-up
foi desenvolvida.

4.1 Formas de Agrupamento

Um dos primeiros passos para se desenvolver um algoritmo de detecção de padrões
de comovimento é determinar a forma de realizar o agrupamento das trajetórias. Partindo
da ideia de que o objetivo deste algoritmo é a formação de flocks de diâmetro mínimo,
a utilização de um método que leve em consideração que 𝑘𝜖-flocks possuem, em cada
instante de tempo, o menor disco possível que englobe cada uma das entidades que o
compõe é essencial. Portanto, algumas formas de agrupar entidades foram analisadas.

4.1.1 Agrupamento por Densidade Hierárquico

Como busca-se a formação de clusters em uma abordagem bottom-up, uma das
possibilidades é a utilização de um algoritmo de agrupamento por densidade hierárquico.
A ideia central é a utilização de dendogramas para que, em cada instante de tempo, haja
uma estrutura hierárquica que funcione como uma árvore, em que quanto mais próximo
da folha, menores os grupos tanto em extensão quanto em quantidade de entidades. Em
[6] é possível observar que o algoritmo HDBSCAN* (Hierarchical Density-Based Spatial
Clustering of Applications with Noise*) se utiliza de árvores espalhadas mínimas (Minimal
Spanning Tree - MST). Uma árvore espalhada mínima é um subgrafo acíclico que conecta
todos os pontos de um grafo conectado não orientado de forma a minimizar os pesos das
arestas que formam o grafo.

O objetivo seria utilizar uma varredura de forma bottom-up dos dendogramas, de
forma a encontrar 𝑘 agrupamentos que possuam menor diâmetro mínimo. Neste método,
cada instante de tempo de uma janela temporal 𝑤 possui um dendograma atrelado a
ele, portanto, partindo do primeiro instante de tempo 𝑤𝑡1 , o algoritmo varreria de cima
para baixo, partindo da raiz da árvore de possibilidades, até encontrar 𝑘 grupos com pelo
menos 𝜇 entidades próximas entre si. Ao encontrar os 𝑘 clusters, o tamanho de 𝜀 atual é
salvo como o maior diâmetro dos grupos deste instante de tempo. Com isso, o segundo
passo é seguir para o dendograma do próximo instante de tempo 𝑤𝑡2 , porém, usando o
𝜀 salvo em 𝑤𝑡1 como estimativa. Isto é feito pois o intuito é buscar grupos maximais, ou
seja, se com 𝜀 já fora encontrados 𝑘 grupos diferentes em 𝑤𝑡1 , não é necessário incrementar
ainda mais o valor de 𝜀 para se analisar os outros instantes de tempo. No entanto, caso
não sejam encontrados 𝑘 grupos diferentes com o valor de 𝜀 de 𝑤𝑡1 em 𝑤𝑡2 , continua-se
a varrer o dendograma de 𝑤𝑡2 , incrementando o valor de 𝜀, até que sejam encontrados
os 𝑘 grupos. Este processamento segue até que em cada instante de tempo de 𝑤 sejam
encontrados 𝑘 grupos. Caso não haja pelo menos 𝑘 clusters em comum entre os instantes
de tempo, a varredura continua até que se encontrem os 𝑘 clusters em comum, sempre
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optando varrer o instante de tempo que seja necessário aumentar o diâmetro o mínimo
possível.

Um dos problemas encontrados nesta abordagem é caso, em um instante de tempo
𝑤𝑡𝑖

, a varredura tenha subido muito no dendograma, ou seja, se o valor de 𝜀 foi muito
incrementado.Com isso é possível que agrupamentos, antes diferentes, se aglutinem, for-
mando um grande agrupamento. Este fato faz com que haja a necessidade de se executar
um pós-processamento utilizando uma abordagem top-down baseado em disco para que
sejam produzidos flocks menores a partir destes agrupamentos. Outro problema de se
utilizar uma estratégia baseada em densidade para se fazer o agrupamento dos 𝑘 grupos
de menor diâmetro mínimo possível é que, ao se utilizar um padrão que use densidade
como forma de agrupamento seria necessário encontrar apenas 𝑘 grupos de 𝜀 mínimo e de
tamanho mínimo, o que diverge do propósito de se encontrar padrões deste tipo, tendo
em vista que o objetivo dessas abordagens é que a base de dados modele a forma dos
agrupamentos e que não sejam delimitadas por um disco, como nos padrões baseados em
disco.

Figura 16 – Representação visual de uma MST gerada utilizando conceitos do HDBS-
CAN* como 𝑚𝑝𝑡𝑠 = 3 e distância Euclidiana. (retirada de [6])

Um exemplo gráfico da MST pode ser visto na Figura 16. É possível observar uma
base de dados com pontos num plano bidimensional Euclidiano, onde estes pontos são
conectados por arestas de uma árvore espalhada mínima. Com esta MST, a hierarquia
gerada pelo HDBSCAN* é extraída na forma de um dendograma, que pode ser observado
na Figura 17. Neste dendograma, quanto menor o 𝜀, menor o tamanho do grupo, fato que
leva aos pontos isolados na raiz da árvore de possibilidades de agrupamento. É notável
que, com o crescimento do valor de 𝜀, os grupos ficam cada vez maiores, ou seja, as
entidades começam a se alcançar conforme o tamanho do raio da vizinhança aumenta.
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Figura 17 – Gráfico apresentando o dendograma gerado com base na Figura 16. (retirado
de [6])

Na figura à direita, é possível visualizar dois agrupamentos se juntando de um ponto de
índice 4 e outro de índice 10, este agrupamento maior é denotado 𝐶2.

4.1.2 Agrupamento utilizando Árvore Espalhada Mínima

Apesar da tentativa de agrupamento por densidade hierárquico possuir como uma
de suas etapas a construção de uma MST, o foco daquela abordagem era a utilização do
dendograma como forma de percorrer os possíveis grupos. A abordagem anterior também
tinha como foco utilizar densidade como forma de agrupamento, enquanto esta utiliza
discos.

O objetivo desta abordagem é a utilização de um algoritmo de geração de árvores
espalhadas mínimas de forma a iterativamente se encontrar candidatos locais em cada
instante de tempo de uma janela temporal. O processo seria semelhante ao da abordagem
anterior, com a diferença que, em vez de se trabalhar com um 𝜀 crescente no dendograma,
são utilizadas arestas representando a distância entre dois pontos em um instante de
tempo. Portanto, para o funcionamento desta abordagem, um grafo completo 𝐺𝑖(𝑃𝑖,𝒜𝑖),
onde 𝑃𝑖 é o conjunto de todos os pontos de um instante de tempo 𝑖 e 𝒜𝑖 é uma lista orde-
nada de forma crescente, ordenada pelo comprimento, de todas as arestas que conectam
cada ponto de 𝑃𝑖 com cada outro ponto do conjunto, que deve ser calculada préviamente
ao se formar o grafo completo 𝐺𝑖, é necessário para que se possa formar a MST de forma
iterativa. Partindo do primeiro instante de tempo da janela temporal 𝑤1, a menor aresta
da lista ordenada 𝒜1 é selecionada para se iniciar a construção da árvore. Ao se conectar
𝜇 pontos, o algoritmo passaria a formar discos com os diferentes pontos conectados para
se encontrar 𝑘 grupos de pontos. Ao encontrar 𝑘 grupos em 𝑤1, o algoritmo faria o mesmo
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processo para cada outro instante de tempo até que se encontrasse 𝑘 clusters em cada
instante de tempo de 𝑤.

No entanto, caso não fossem encontrados 𝑘 grupos em comum, o algoritmo continu-
aria a incrementar as MSTs de cada instante de tempo, dando prioridade para o instante
que houvesse a menor das arestas em comparação com os outros instantes de tempo até
que os 𝑘 grupos fossem encontrados. Por utilizar discos como forma de agrupamento, esta
abordagem sofre um dos problemas existentes ao se comparar um padrão de comovimento
baseado em disco de padrão baseado em densidade, como é possivel observar na Figura 18.
No exemplo apresentado, a árvore espalhada mínima conecta os pontos A, B, C, D e E
de tal forma a formar um grupo de cinco elementos. Porém, ao se formar um disco que
englobe os 5 pontos, outros que não fazem parte da MST também encontram-se dentro
da área do disco e, assim como na abordagem anterior, seria necessário a realização de
um pós-processamento a cada disco com mais entidades além do tamanho mínimo 𝜇.

Como a abordagem utilizada nesta forma de agrupamento não é baseada em den-
sidade, conceitos como “ponto alcançável por densidade” não são considerados, pois nem
a MST, nem o disco, dizem respeito a 𝜀. Isto dificulta a formação dos grupos, pois o fato
de que os pontos de uma MST que não são conectados através de uma aresta não tem
relação alguma além de ambos estarem presentes em uma mesma MST faz com que o
algoritmo gere grupos desnecessariamente grandes ou com outliers.

Figura 18 – Exemplo da utilização de discos para formação de grupos por meio de MST

4.1.3 Agrupamento por Cliques

Para contornar os problemas identificados pelo agrupamento por densidade hie-
rárquico e pelo agrupamento utilizando MSTs, este trabalho apresenta um algoritmo com
agrupamento baseado em discos que possuem como critério de parada a detecção de 𝑘

cliques de tamanho 𝜇 em um instante de tempo 𝑖 de uma janela temporal 𝑤 de forma
que a maior aresta que compõe cada clique seja o menor possível. Porém, para isto, é
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necessário usar um algoritmo que, para um dado grafo, sejam retornados todos os cliques
de um dado tamanho.

O nome dado para um grafo não direcionado do qual os vértices que o compõe são
todos adjacentes uns aos outros é clique, no entanto, este também é chamado de grafo
completo como é possível observar na Figura 19. O problema de cliques é clássico e pode
ser formulado de diversas formas como: encontrar o clique com maior valor em um grafo
com pesos, encontrar o clique máximo (clique com maior número de vértices), encontrar
os cliques maximais de um dado grafo (cliques que não podem ser ampliados, ou seja, não
são subgrafos de um clique maior), entre outros. O problema de decisão de cliques é NP-
completo (um dos 21 problemas NP-completos de Karp[55]), o que é o maior problema
desta abordagem.

Figura 19 – Representação visual de um subgrafo completo composto pelos pontos A, B,
D, E.

Apesar de ser um problema que consome tempo, ele garante uma condição de
parada consistente para a detecção dos 𝑘 grupos. Basicamente, um conjunto de pontos
de tamanho 𝜇 é considerado um grupo caso este conjunto forme um subgrafo completo
durante o decorrer do algoritmo bottom-up, este será descrito na Seção a seguir.

4.2 Proposta de Algoritmo Bottom-Up para Detecção de 𝑘𝜖-
Flocks

Decidida a forma de se encontrar e agrupar os grupos de comovimentação, passa a
ser possível desenvolver um algoritmo de abordagem bottom-up para gerar 𝑘𝜖-flocks. Um
dos pré-requisitos para o funcionamento do algoritmo é, para cada instante de tempo, a
geração de todas as arestas que conectem cada ponto da base de dados a cada outro ponto,
formando assim um grafo completo que o conjunto de vértices é o mesmo do conjunto de
pontos do instante de tempo. Desta forma, é possível ordenar as listas de arestas para que
o processo bottom-up possa ser realizado.
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O algoritmo funciona da seguinte forma. Como informado anteriormente, é neces-
sário que haja uma lista de arestas em cada instante de tempo para realizar a varredura.
Para uma janela temporal 𝑤, as listas de arestas são concatenadas e ordenadas em ordem
crescente, onde cada aresta possui atrelada uma distância entre os pontos que ela conecta
e o instante de tempo que ela pertence. Desta forma, há uma lista global e crescente com
todas as arestas de cada instante instante de tempo de 𝑤. Vale ressaltar que cada instante
de tempo 𝑡𝑖 possui um grafo, que começa vazio, que é incrementado conforme o algoritmo
insere arestas nestes grafos, assim como uma lista de candidatos locais, que são os grupos
encontrados em 𝑡𝑖.

Com a lista global de arestas ordenadas 𝒜, o algoritmo passa por um processo
iterativo que consiste em retirar da lista a aresta de menor distância e inseri-la no grafo
incremental do instante de tempo correspondente. Após inserir esta aresta, como o grafo
fora modificado, é necessário detectar e retornar para o algoritmo uma lista de cliques
de tamanho 𝜇 presentes no grafo. Caso sejam encontrados subgrafos completos de tama-
nho 𝜇 no grafo, estes subgrafos são inseridos numa lista de candidatos locais denotado
𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠𝐿𝑜𝑐𝑎𝑖𝑠. O algoritmo é interrompido quando forem encontrados 𝑘 candidatos
locais em cada instante de tempo que são comuns entre si. Para cada um destes can-
didatos que se repetem, são processados os discos de menor diâmetro que englobem os
pontos que formam estes cliques, de tal forma a gerar 𝑘𝜖-flocks. A Figura 20 apresenta
dois candidatos a se tornarem flocks, sendo estes A, B, C, E e A, B, C, D. É importante
notar que a maior aresta que forma um clique é o limite inferior do tamanho do diâmetro
do disco que engloba os pontos do agrupamento, ou seja, o diâmetro do disco nunca será
menor que a maior aresta do clique.

Figura 20 – Exemplo gráfico de cliques para 𝜇 = 4, 𝑘 = 2, 𝛿 = 3.

O Algoritmo 3 recebe como entrada a janela temporal 𝑤, que possui o conjunto
de trajetórias 𝒯 , o número mínimo de trajetórias para se formar o flock 𝜇, a quantidade
𝑘 de flocks a serem retornados e uma lista de arestas ordenadas de forma crescente 𝒜,
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Algoritmo 3: Algoritmo Bottom-up para Detecção de 𝐾𝜖-Flocks
Entrada: 𝑤: Janela temporal contendo o conjunto de trajetórias 𝒯
𝜇: Número mínimo de trajetórias
𝑘: Quantidade de flocks
𝒜: Lista ordenada de forma crescente com todas as arestas que conectam
todos os pontos de cada instante de tempo de 𝑤

Saída: ℱ𝑘
𝑤: Conjunto de 𝑘𝜖-Flocks(𝜇, 𝑤)

início
ℱ𝑘

𝑤 ← [ ]
para cada 𝑡𝑖 em 𝑤: faça

grafoIncremental[𝑡𝑖] ← [ ]
candidatosLocais[𝑡𝑖] ← [ ]

fim
para cada aresta em 𝒜 faça

𝑡𝑖 ← aresta.instanteDeTempo
grafoIncremental[𝑡𝑖].adicionaAresta(aresta)
𝒜.remove(aresta)
se grafoIncremental[𝑡𝑖].quantidadeVertices ≥ 𝜇 então

cliques ← detectaCliques(grafoIncremental[𝑡𝑖], 𝜇)
se |cliques| > 0 então

candidatosLocais[𝑡𝑖].insere(cliques)
fim

fim
se candidatosLocais possue pelo menos 𝑘 ou mais cliques em comum
então

/* Para cada candidato em comum de candidatosLocais, calcula-se
os discos de menor diâmetro para se formar um flock de diâmetro
mínimo e os insere em ℱ𝑘

𝑤*/
se |ℱ𝑘

𝑤| > 𝑘 então
ℱ𝑘

𝑤.descartaMaisExtensos()
fim
retorna ℱ𝑘

𝑤

fim
se candidatosLocais possue cliques em comum então

/* Para cada candidato em comum de candidatosLocais, calcula-se
os discos de menor diâmetro para se formar um flock de diâmetro
mínimo e os insere em ℱ𝑘

𝑤*/
retorna ℱ𝑘

𝑤

fim
fim
retorna vazio

fim
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que possui todas as conexões entre cada ponto de cada instante de tempo de 𝑤 com cada
outro ponto do mesmo instante. Com isso, ℱ𝑘

𝑤 é inicializado, da mesma forma que cada
grafo incremental (grafoIncremental) e cada lista de candidatos locais (candidatosLocais)
de cada instante de tempo, como vazio. Em seguida, é iniciada a repetição principal, que
percorre cada aresta na lista de arestas 𝒜. Nesta repetição, a primeira etapa consiste
tanto em adicionar a menor aresta de A no grafo incremental correspondente ao instante
de tempo da aresta em questão, quanto em removê-la de 𝒜. Caso a quantidade de vértices
no grafo incremental seja maior ou igual a 𝜇, então passa-se a executar um algoritmo
qualquer para detecção de cliques denotado detectaCliques. Esta função deve retornar
para o Algoritmo 3 uma lista de todos os cliques encontrados no dado grafo que possuam
tamanho 𝜇 e, caso haja cliques, estes são inseridos em candidatosLocais do instante de
tempo que o grafo pertence. No entanto, caso não haja cliques em comum ao longo da
janela, nada é retornado ao usuário. Por fim, o algoritmo checa se em candidatosLocais há
pelo menos 𝑘 ou mais cliques em comum. Se esta condição for verdadeira, para cada clique
em comum em todas as listas de candidatos locais são formados flocks, dos quais os vértices
dos cliques são as trajetórias do flock e são calculados os discos de menor diâmetro, para
que estes sejam 𝑘𝜖-flocks. No entanto, se essa condição for falsa, são retornados menos que
𝑘 flocks para o especialista da base de dados, caso haja menos que 𝑘 cliques em comum
ao longo da janela. Com isto, são descartados os flocks mais extensos do conjunto ℱ𝑘

𝑤,
caso haja mais que 𝑘, e ℱ𝑘

𝑤 é retornado. Caso no final da repetição principal não sejam
encontrados 𝑘𝜖-flocks, o algoritmo retorna vazio.

Com o resultado do algoritmo para uma janela temporal 𝑤, é necessário guardar
informações para evitar o reprocessamento de dados previamente armazenados. Portanto,
ao realizar o deslizamento da janela temporal, tem-se que o primeiro instante de tempo 𝑡1

é descartado, assim como o grafo incremental, sua lista de candidatos locais e os conjunto
de pontos daquele instante de tempo. É necessário, também, remover as arestas presentes
na lista global que pertencem a 𝑡1 e inserir de forma ordenada as arestas do novo ins-
tante de tempo 𝑡𝛿+1 que fora adicionado a 𝑤. Com isto, cada instante de tempo 𝑡𝑖 ∈ 𝑤

possuirá uma lista de candidatos locais, um grafo incremental e o conjunto de pontos
correspondente. Como é possível perceber, o estado atual dos grafos incrementais de cada
instante de tempo assim como a lista de candidatos locais foram mantidos, economizando
processamento em etapas que já foram realizadas.

De forma semelhante ao algoritmo top-down proposto em [3], o Algoritmo 3 reporta
apenas ℱ𝑘

𝑤, ou seja, retorna os 𝑘𝜖-flocks de uma única janela temporal 𝑤. Portanto, é
necessário desenvolver um algoritmo que se utilize do Algoritmo 3, porém com uma janela
deslizante. Desta forma, a consulta Padrão 𝑘𝜖-Flock pode ser aplicada em uma stream.
Propõe-se, então, o Algoritmo 4, que recebe como parâmetro a mais 𝛿, que é a quantidade
de instantes de tempo que dura um flock. Este algoritmo possui o mesmo propósito do
top-down em janela deslizante, com a diferença de que, no caso do algoritmo proposto, são
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feitos os tratamentos necessários nas estruturas 𝒜, grafoIncremental e candidatosLocais
para que não haja a recomputação de dados.

Algoritmo 4: Bottom-up em Janela Deslizante
Entrada: 𝐷: stream/conjunto de dados contendo o conjunto de trajetórias 𝒯
𝜇: Número mínimo de trajetórias
𝑘: Quantidade de flocks
𝛿: Quantidade de instantes de tempo que um flock dura
𝒜: Lista ordenada de forma crescente com todas as arestas que conectam
todos os pontos de cada instante de tempo de 𝑤
Saída: ℱ𝑘: ℱ𝑘

𝑤 para cada 𝑤 ∈ 𝐷
início
ℱ𝑘

𝑤 ← [ ]
enquanto 𝑤 =bufferWindow(𝐷, 𝛿) faça ℱ𝑘 ← ℱ𝑘∪Bottom-Up(𝑤, 𝜇, 𝑘)
/*São removidas as arestas de 𝒜 que pertenciam ao instante de tempo
passado e são inseridas de forma crescente as arestas do instante de
tempo que chega*/

/*Tanto para grafoIncremental quanto para candidatosLocais, preenchidos
em Bottom-Up, são excluídos as informações referentes ao instante
passado e são inicializadas como vazio as informações referentes ao novo
instante de tempo*/

fim
retorna ℱ𝑘

fim

Após a análise das possíveis formas de agrupamento descartadas, a utilização dos
cliques como critério de parada foi a solução encontrada para o problema da abordagem
top-down de detecção dos 𝑘𝜖-Flocks. Apesar do problema de cliques não possuir uma so-
lução pouco custosa, em trabalhos futuros esta abordagem pode ser adaptada para um
processamento incremental, de forma a desconsiderar cliques já encontrados. Outra pos-
sibilidade é a utilização de um subgrafo contido em grafoIncremental que possua apenas
os pontos vizinhos dos pontos envolvidos na inclusão da aresta no grafo durante o pro-
cessamento, isto diminui o tamanho do grafo a ser processado pelo algoritmo de cliques,
o que implica na diminuição do tempo de execução.
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5 CONCLUSÃO

Através dos resultados obtidos, é possível concluir que há como diversificar flocks
por meio das entidades que os compõem sem causar grandes impactos no tempo de exe-
cução do algoritmo pré-existente. Em contrapartida, para bases de dados com poucas
entidades em cada instante de tempo, é possível perceber que o parâmetro 𝜇𝑚𝑎𝑥 possui
grande impacto na quantidade de 𝑘𝜖d-Flocks retornados.

Com a utilização do algoritmo proposto por este trabalho, também fora possível
deixar a cargo do usuário a diversidade dos resultados. Assim, é criada flexibilidade ao
se analisar padrões de trajetórias móveis que possuem alto grau de redundância, pois
ao se utilizar o parâmetro 𝜇𝑚𝑎𝑥 proposto por este documento, o usuário pode ajustar o
parâmetro com base no 𝜇 escolhido para garantir que dois flocks possuam uma quantidade
máxima permitida de entidades em comum.

Deste modo, contribuições deste trabalho são:

• define 𝑘𝜖d-Flocks e 𝑘𝜖cd-Flocks com o objetivo de se diversificar flocks de diâmetro
mínimo, sendo que o primeiro possui 𝑘 respostas, enquanto o segundo possui 𝑘

conjuntos de resposta;

• define o novo Padrão 𝑘𝜖d-Flocks e o novo Padrão 𝑘𝜖cd-Flocks, que retornam,
respectivamente, 𝑘𝜖d-Flocks e 𝑘𝜖cd-Flocks presentes em cada janela temporal em
uma stream ou conjunto de dados;

• apresenta um Algoritmo de Diversificação de 𝑘-flocks que prioriza o flock de
menor diâmetro mínimo encontrado na janela, e outro que prioriza o 𝑘-ésimo flock
do conjunto final de menor diâmetro mínimo possível; e

• apresenta uma proposta de Algoritmo Bottom-Up para a detecção de 𝑘𝜖-Flocks
em uma janela temporal 𝑤 e a sua aplicação em janela deslizante para que este
possa ser utilizado em uma stream ou em um conjunto de dados.

Para trabalhos futuros, é possível se pensar em outras formas de se diversificar
flocks, como utilizando sobreposição dos discos ou até mesmo usando a distância do cen-
tro de um disco de um flock em comparação com o de outro flock. A implementação de
algoritmos que detectem os 𝑘𝜖cd-Flocks para que os resultados similares não sejam ignora-
dos e que o usuário possua mais respostas além de 𝑘 flocks. Outra extensão deste trabalho
é a implementação e teste dos algoritmos Bottom-up para detecção dos 𝑘𝜖-Flocks, além de
um comparativo com o algoritmo Top-Down para determinar se esse cumpre o objetivo
que se propõe a cumprir. Por fim, há como realizar otimizações no algoritmo Bottom-up,
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como por exemplo: a execução de forma iterativa de um algoritmo de cliques para que
não seja necessário percorrer por cliques já encontrados anteriormente e a remoção da
exigência de se precisar de todas as arestas que conectam os pontos em um instante de
tempo.
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