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Abstract. The problem of pattern recognition is extremely widespread and exist
in many works dealing with this problem and their variants. The research will
consist in finding itinerary and intermediate point patterns in space-temporal
data using similarity search and data mining techniques. The main motivation
for this research is the possibility to solve real problems, about the pattern re-
cognition problem of a vehicle tracking company where the process to find these
patterns is manual and expensive. The final objective is the pattern recognition
that were mentioned earlier automatically.

Resumo. O problema de reconhecimento de padrões é extremamente difundido
e existem inúmeros trabalhos que abordam esse problema e suas variantes.
Esta pesquisa consistirá na busca de padrões de itinerários e de pontos in-
termediários em dados espaço-temporais utilizando busca por similaridade e
técnicas de mineração de dados. A principal motivação para esta pesquisa é
a possibilidade de solucionar um problema real, referente ao problema de re-
conhecimento de padrões, de uma empresa de rastreamento de veı́culos onde
o processo de se encontrar esses padrões é manual e oneroso. O objetivo fi-
nal é o reconhecimento dos padrões que foram citados anteriormente de forma
automática.

1. Introdução
Atualmente, existem diversas soluções que fornecem o rastreamento e gerenciamento de
veı́culos de forma inteligente visando a diminuição de gastos com manutenções, com-
bustı́vel, pneus, entre outros fatores que poderiam ser evitados com o uso correto do
veı́culo. A pesquisa está ambientada na área de buscas por similaridade em dados espaço-
temporais e será baseada em um problema real que ocorre em uma dessas soluções exis-
tentes no mercado.

No sistema que existe hoje no qual será aplicado o resultado desta pesquisa, grande
parte das funcionalidades como o gerenciamento e rastreamento dos veı́culos dependem
do cadastramento manual e exaustivo dos itinerários a serem percorridos pelos veı́culos,
pois sem esses itinerários delineados previamente, não é possı́vel inferir se o veı́culo está
percorrendo o trajeto correto, se o mesmo está na velocidade correta para o trecho, se o
motorista está gastando combustı́vel além do necessário, entre outras conclusões.

O problema consiste em encontrar itinerários padrões a partir de uma base de da-
dos espaço-temporais e efetuar a extração de pontos intermediários, que podem ser pontos



de ônibus de tranporte coletivo ou paradas obrigatórias em viagens interestaduais, dos iti-
nerários identificados de forma automática. Esses dados são gerados a partir de veı́culos
que possuem um módulo de GPS que envia posições a cada um minuto e quarenta e cinco
segundos ou em intervalos menores quando o direcional do módulo está ativado. O dire-
cional é uma configuração do módulo que quando habilitada, o veı́culo passa a reportar
uma maior quantidade de posições quando o mesmo efetua curvas com mais de vinte e
cinco graus. Essas posições que descrevem em que localidade o automóvel se encontra
no globo terrestre contêm informações como latitude, longitude, data em que foi enviada,
velocidade do veı́culo, direção em graus, eventos como ignição ligada ou desligada, porta
aberta ou fechada, entre outras. Essas posições são enviadas para um gateway onde são
processadas e persistidas em sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionais e
que são utilizadas pelo software existente para efetuar o gerenciamento e rastreamento de
veı́culos.

A seção 2 apresenta a fundamentação teórico-metodológica para o trabalho a ser
desenvolvido. A seção 3 se refere aos objetivos a serem alçançados após o término do
trabalho de conclusão de curso. A seção 4 descreve como será dividido a execução do
trabalho. A seção 5 mostra como será conduzido o trabalho durante o ano.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Antigamente, as informações como a disposição das malhas ferroviárias e dos recur-
sos minerais em determinada região eram armazenadas somente em documentos e ma-
pas em papel. Com o advento da tecnologia, foi possı́vel transcrever e armazenar essas
informações em ambiente computacional de tal forma que as mesmas pudessem ser repre-
sentadas e analisadas com maior facilidade. Desta maneira, surgiu o geoprocessamento.
Com o aumento das informações coletadas e o avanço no armazenamento de grandes
quantidades de dados, surgiu a necessidade de se ter formas de se processar e extrair
informações relevantes de forma automática que antes eram desconhecidas, a partir disso,
surgiu a mineração de dados.

2.1. Geoprocessamento
Geoprocessamento é um processo que utiliza técnicas com fundamentação matemática
e computacional para o processamento dos dados geográficos e que vem influenciando
de forma crescente várias áreas como cartografia, telecomunicações, transportes, planeja-
mento urbano, análise de recursos naturais possibilitando assim o processamento, análise
e tomadas de decisão baseadas nas informações retiradas desses dados [2].

2.2. Mineração de dados
Mineração de dados é o processo automático de descoberta de informações úteis em gran-
des quantidades de dados que não eram conhecidas antes da aplicação das técnicas de
extração de informações relevantes da base de dados [13].

2.3. Busca por similaridade
A busca por similaridade surgiu da necessidade de se ter consultas mais inteligentes, que
possam comparar dados complexos e estabelecer relações de similaridade entre eles. Esse
tipo de busca pode ser utilizado para verificar semelhanças entre imagens, vı́deos, séries
temporais, dados genéticos, entre outros dados complexos [12].



Uma das aplicações da busca por similaridade é a detecção de semelhanças en-
tre imagens médicas como ressonância magnética, mamografia e tomografia. Essa busca
pode auxiliar o diagnóstico do paciente, pois o médico pode recuperar imagens seme-
lhantes da base de dados, comparar com a do paciente e verificar os diagnósticos de cada
imagem recuperada ajudando o médico na tomada de decisão e no prognóstico [11, 4].

2.4. Dados espaço-temporais

Antes, pesquisas em modelos de dados espaciais e temporais eram desenvolvidas separa-
damente, atualmente essas pesquisas estão correlacionadas. Quando existe a integração
de espaço e tempo, temos dados geométricos evoluindo ao longo do tempo. Em banco
de dados existem três abstrações fundamentais de dados espaço-temporais, pontos que
descrevem a localização de um objeto, linhas que descrevem conexões no espaço ou a
evolução de determinados objetos no espaço-tempo que podem ser representadas como
polilinhas e regiões onde a medida é relevante representadas por polı́gonos [5].

No âmbito desta dissertação, trajetória é uma linha contendo a localização ge-
ográfica de um determinado veı́culo à cada instante em um intervalo de tempo, demons-
trando o deslocamento do mesmo conforme a evolução do tempo. Itinerário é uma polili-
nha a ser percorrida por determinado veı́culo composta por pontos iniciais, intermediários
e finais. Um itinerário também tem comprimento, direção e sentido.

2.5. Trabalhos relacionados

Através de uma simples análise dos dados espaço-temporais pode-se retirar diversas
informações de objetos em movimento como velocidade, aceleração, trajetória entre de-
terminado espaço de tempo. Assim, existe a possibilidade de se agrupar essas informações
de tal forma que se possa distinguir quais objetos estão em movimento que podem ser car-
ros, caminhões, ônibus, motocicletas ou pedestres [3].

Existem diversos trabalhos que utilizam o reconhecimento de padrões em dados
espaço-temporais para identificar trajetórias mais utilizadas [1, 14], recomendação de ro-
teiros de viagens de acordo com o comportamento dos usuários buscando uma maior
satisfação do turista durante a viagem[8], reconhecimento de outliers entre determinadas
áreas determinadas por polı́gonos compostos por vários pontos[6]. Outro trabalho relaci-
onado ao reconhemento de padrões entre trajetórias utilizando comparações entre objetos
que estiveram no mesmo lugar e em instantes muito próximos [10].

Aplicação de métodos que fazem o alinhamento de posições de GPS enviados pelo
usuário à malha rodoviária, obtendo as trajetórias com uma baixa taxa de amostragem de
posições [9]. O artigo [7] utiliza um método de clusterização para agrupar rotas realizadas
por táxis com objetivo de identificar outliers que podem ser rotas fraudulentas que têm
maiores distâncias em relação as rotas comumente utilizadas para se ir à um determinado
lugar.

3. Objetivos
O principal objetivo a ser desenvolvido neste trabalho de conclusão de curso é obter uma
solução que encontre os itinerários e pontos intermediários padrões de tal forma que essa
solução seja extraı́da dos dados espaço-temporais e processada gerando as trajetórias de
cada itinerário juntamente com os respectivos pontos intermediários de forma automática.



Primeiramente, existe a necessidade de efetuar um pré-processamento para sepa-
rar os dados que só foram inseridos para teste dos que realmente foram enviados pelos
veı́culos e filtrar todas as posições quando o direcional estava ligado nos veı́culos.

Um dos objetivos especı́ficos é o reconhecimento dos pontos onde cada itinerário
começa e termina, para que se possa delimitar todas as trajetórias que passam por esses
pontos. Também será necessário identificar e remover outliers.

Outro objetivo seria a identificação de regiões semelhantes entre as trajetórias
para inferir se determinadas regiões são pontos intermediários ou são somente pontos
de tráfego intenso em determinados horários. Por fim a identificação dos pontos inter-
mediários de cada itinerário padrão reconhecido, que podem ser pontos de transporte co-
letivo de determinada linha de ônibus, locais de entrega de mercadorias, pontos de parada
em viagens interestaduais, entre otros.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
◦ Atividade 1: Pesquisa bibliográfica, análise e estudo detalhado sobre buscas

por similaridade
Consiste em efetuar buscas por trabalhos relacionados e um estudo aprofundado
sobre as técnicas abordadas nos trabalhos durante todo perı́odo do trabalho de
conclusão de curso.

◦ Atividade 2: Elaboração do algoritmo de identificação de pontos iniciais e
finais
Elaboração do algoritmo para identificar os pontos iniciais e finais de todas as
trajetórias a partir dos dados pré-processados.

◦ Atividade 3: Elaboração do algoritmo de reconhecimento de todos os iti-
nerários e os padrões entre eles
Desenvolvimento do método que efetuará o reconhecimento de todos os itinerários
e os padrões que se repetem entre as trajetórias identificadas.

◦ Atividade 4: Desenvolvimento do método para identificação de regiões seme-
lhantes entre trajetórias
Será a elaboração de um método de classificação de regiões semelhantes entre as
trajetórias padrões reconhecidas.

◦ Atividade 5: Criação de um método de classificação de pontos intermediários
Consistirá no desenvolvimento de um método que faça a classificação entre os
pontos dentro de determinada região se aquela região é um ponto intermediário.

◦ Atividade 6: Desenvolvimento da modelagem
Elaboração da arquitetura da solução proposta e modelagem para implementação.

◦ Atividade 7: Implementação da solução
Codificação da solução de acordo com a modelagem feita anteriormente, respei-
tando as normas que são adotadas pela empresa.

◦ Atividade 8: Aplicação de testes e análise dos resultados
Aplicação de testes para aferir se o resultado obtido pela solução proposta atingiu
a acurácia desejada.

◦ Atividade 9: Modificações finais
Correção de eventuais problemas derivados da implementação proposta.

◦ Atividade 10: Desenvolvimento da parte escrita do trabalho de conclusão de
curso



Refere-se ao desenvolvimento da parte escrita do trabalho de conclusão de curso.

5. Cronograma de Execução

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

Atividade 1 × × × × × × × × × ×
Atividade 2 × × ×
Atividade 3 × ×
Atividade 4 × ×
Atividade 5 × ×
Atividade 6 × × × ×
Atividade 7 × × × × ×
Atividade 8 × × × ×
Atividade 9 × × ×
Atividade 10 × × × × × × × × × ×

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Os resultados esperados deste trabalho são a melhoria substancial no processo de cadas-
tramento das linhas, itinerários, pontos intermediários do software existente e a criação de
possibilidades de se aplicar os métodos utilizados na pesquisa em outros problemas reais
que envolvem o reconhecimento de padrões em dados espaço-temporais.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 15 de abril de 2013.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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Ciências Matemáticas e de Computação, São Carlos, 2012.
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Médica - WIM’2002, pages in CD–ROM, Gramado, RS, 2002.



[13] Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, and Vipin Kumar. Introduction to Data Mining, (First
Edition). Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., Boston, MA, USA, 2005.

[14] Ling-Yin Wei, Yu Zheng, and Wen-Chih Peng. Constructing popular routes from uncer-
tain trajectories. In Proceedings of the 18th ACM SIGKDD international conference
on Knowledge discovery and data mining, KDD ’12, pages 195–203, New York,
NY, USA, 2012. ACM.


	Introdução
	Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
	Geoprocessamento
	Mineração de dados
	Busca por similaridade
	Dados espaço-temporais
	Trabalhos relacionados

	Objetivos
	Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
	Cronograma de Execução
	Contribuições e/ou Resultados esperados
	Espaço para assinaturas

