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Resumo 

A crescente popularização dos dispositivos móveis, como celular ou GPS, tem gerado uma 

grande quantidade de dados espaço-temporais. Estes dados são também denominados como 

dados de trajetórias de objetos móveis. Em seu formato original de coleta, estes dados não 

possuem qualquer tipo de semântica. Desta forma, diversos estudos têm focado na extração de 

conhecimento a partir de dados de trajetórias. Buscando a adição de semântica a partir deste 

tipo de dado, recentemente foi definido um modelo conceitual para defini-lo: o modelo de 

stops e moves. Diferentes trabalhos têm estendido este modelo com o objetivo de se extrair 

conhecimento sobre dados gerados pelos objetos móveis. Estes trabalhos têm investigado 

como extrair conhecimento dos dados de trajetórias fazendo uso de suas propriedades 

geométricas e geográficas, porém, pouca atenção tem sido dada às propriedades de contexto 

das trajetórias. O trabalho apresentado nesta dissertação propõe um método que faz uso de 

informações de contexto do objeto móvel para extrair conhecimento e, conseqüentemente, 

adicionar semântica em dados de trajetórias, este método é denominado MTSA (Method for 

Trajectory Semantic Annotation). Para que o mesmo fosse desenvolvido, foi necessário definir 

um modelo de contexto para dados de trajetórias com o objetivo de representar os principais 

conceitos referentes ao significado de informações de contexto na área de trajetórias de 

objetos móveis. O método proposto adiciona semântica a trajetórias por meio de elementos 

básicos definidos como stops e moves e acessa as informações de contexto representadas em 

uma base de dados que contém informações sobre as principais situações de contexto que um 

objeto móvel pode realizar em um domínio específico. Para validar o MTSA, foram obtidos 

resultados da execução do mesmo sobre três conjuntos de dados de trajetórias de domínios 

diferentes. Estes resultados mostraram que o uso do MTSA pode ser útil para extração de 

conhecimento, definição de padrões de comportamento e adição de semântica a trajetórias. 

Palavras-chave: Objetos Móveis; Trajetórias espaço-temporal; Trajetórias semânticas; Sistema 

de Posicionamento Global – GPS; Mineração de Dados Espaciais; Contexto Computacional. 
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Use of context for add semantics to trajectories of moving objects 

Abstract 

The growing popularity of mobile devices such as celular or GPS, has generated a large amount 

of spatio-temporal data. These data are also named as trajectory data of moving objects. In its 

original catched format, these data do not have any kind of semantic information. From these 

raw data, several studies have focused on the extraction of knowledge from these trajectory 

data. Recently, a trajectory conceptual model was defined: the model that classifies trajectory 

data in stops and moves. Different studies have extended this model in order to extract 

knowledge on data generated by moving objects. These studies have investigated how  

trajectory data using their geometric and geographical properties, but little attention has been 

given to the context properties of the trajectories. The work presented in this paper proposes a 

method that uses context information of mobile object to extract knowledge and, 

consequently, add semantics to trajectory data, this method is called MTSA (Trajectory Method 

for Semantic Annotation. To develop it, it was necessary to define a context model for 

trajectories to represent the main concepts concerning the meaning of context information in 

area of trajectories of moving objects. The proposed method adds semantic to trajectory data 

through the basic elements defined as stops and moves and accesses the context information 

represented in a database that contains information about the main context situations that a 

moving object can perform in a specific domain. To validate the MTSA, it was obtained results 

after the execution of it on three trajectories datasets of different domains. These results 

showed that the use of MTSA may be useful for extracting knowledge, standards of behavior 

and adding semantics to trajectories. 

Keywords: Moving Objects; Spatio-temporal Trajectories; Semantic Trajectories; Global 

Positioning Systems – GPS; Spatial Data Mining; Computational Context. 
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Capítulo  

1 

1. Introdução 

 

Este capítulo contextualiza o estudo descrito nesta dissertação por meio do relato das 

principais motivações para realização do trabalho, da listagem dos objetivos de pesquisa 

almejados, discriminando os problemas e as hipóteses correlacionadas e mostrando como está 

estruturado o restante da presente dissertação. 

 

 



Capítulo 1 – Introdução 
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1.1 Contextualização 

A captura em larga escala de posições de um objeto móvel tem se tornado tecnicamente 

possível graças ao uso da tecnologia de sensores de posicionamento, como o GPS (Global 

Positioning System) (Spaccapietra et al., 2008). Cada vez mais os custos dos aparelhos 

agregados a este tipo de tecnologia têm diminuído, impulsionando um maior uso dos mesmos, 

e conseqüentemente, possibilitando uma maior geração de dados de trajetória espaço-

temporal. Desta forma, um novo campo de pesquisa e desenvolvimento de aplicações tem 

surgido sob a denominação de trajetórias de objetos móveis ou trajetórias espaço-temporais. 

São considerados objetos móveis todo objeto físico do mundo real equipado com um 

dispositivo que capture sua posição em determinado instante de tempo. Carros, pessoas, 

animais e aviões, acoplados com este tipo de dispositivo, são exemplos típicos de objetos 

móveis. Além da complexidade inerente aos dados espaço-temporais, a grande quantidade de 

dados gerados pelos objetos móveis dificulta a análise e extração de conhecimento.  

Na literatura, os objetos móveis são chamados também de MPOs (do inglês, Moving Point 

Objects) (Gütting et al., 2000). Um MPO é uma representação freqüente para um fenômeno 

espaço-temporal presente em diversas áreas (Laube et al., 2005). Por exemplo, hoje, muitas 

empresas do setor de entregas de mercadorias instalam um aparelho de GPS em seus 

automóveis para verificarem se os veículos estão trafegando para os destinos corretos. Da 

mesma forma, muitos supermercados possuem sensores e etiquetas RFID (do inglês, Radio-

Frequency IDentification) espalhados nas diversas seções de mercadorias. Esta tecnologia 

permite que, por meio de sinais de rádio, produtos etiquetados sejam localizados pelos 

sensores. O mesmo pode ser observado nos aparelhos celulares atuais, uma vez que a 

tecnologia GSM (do francês, Groupe Special Mobile) permite que, por meio da operação de 

triangulação, seja capturada a localização de um aparelho em um instante específico de tempo.  

A ocorrência de fenômenos espaço-temporais em diferentes domínios tem impulsionado várias 

comunidades de pesquisa a estudá-los e analisá-los. Dados de migração de povos e animais 

(Ganscopp, 2001) (Sheng e Benatallah, 2005), de comportamento de consumidores fazendo 
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compras (Batty et al., 2003) de tráfego de carros em vias urbanas (Miller e Wu, 2000) (Miller, 

2003) (Mountain e Raper, 2001) (Smyth, 2001) e de movimentação de barcos de pesca 

marítima (Manso et al., 2010) são alguns exemplos de dados que representam trajetórias de 

objetos móveis. Quando dados como estes são analisados por um especialista do domínio, 

podem gerar conhecimento interessante (e.g. detecção de padrões de comportamento em 

movimentos de consumidores) tanto para a resolução e prevenção de problemas quanto para o 

reconhecimento de padrões. Além destes, existem outros exemplos de aplicações para os quais 

dados espaço-temporais têm sido capturados (Porcupine Project, 1997) (GPS Projects, 2010). 

Por isso, diversas ciências (e.g. marítimas, sociais, biológicas) e várias comunidades de pesquisa 

se interessam em analisá-los (Huisman e Forer, 1998). De acordo com Laube et al. (2005), o 

entendimento do movimento de objetos móveis é uma precondição importante para o projeto 

de serviços baseados em localização (LBS, Location Based Services, em inglês), como o projeto 

de Sistemas de Gerenciamento de Tráfego (Laube et al., 2005) (Miller, 2003) (Mountain e 

Raper, 2001) (Smyth, 2001), por exemplo. 

A análise de dados de trajetórias espaço-temporais tem se evidenciado como uma área 

fortemente multidisciplinar. Neste sentido, dentro da própria Ciência da Computação, muitos 

pesquisadores têm demonstrado interesse, gerando resultados relativos a diversas subáreas, 

incluindo: Banco de Dados (Erwig e Schneider, 2003) (Grumbach et al., 2001) (Grumbach et al., 

2003), mineração e descoberta de conhecimento em dados espaciais (Bettini et al., 2000) 

(Bogorny e Wachowicz, 2008) (Erwig e Schneider, 2002) (Frank, 2003) (Hornsby e Egenhofer, 

2002) (Smyth, 2001), Sistemas de Informação Geográfica (SIG) (Hornsby, 2001) (Mark, 2003) 

(Miller, 1991) (Miller e Wu, 2000) (Miller, 2003), dentre outras. Alguns fabricantes de SGBDs 

(Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados), por exemplo, já estenderam seus produtos para 

atender as necessidades de gerenciamento dos dados gerados por dispositivos móveis (Oracle, 

2011). Além disto, alguns pesquisadores também têm proposto soluções para armazenar, 

representar, distribuir e analisar este tipo de dado (Gütting et al., 2000) (Pelekis et al., 2008) 

(Wolfson et al., 1998).  
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Os termos “dados brutos de trajetória” ou “trajetória bruta” são utilizados nesta dissertação 

para se referir aos dados de trajetória de MPOs que se encontram no formato original em que 

são capturados pelos dispositivos móveis. Estes termos são amplamente utilizados como sendo 

um conjunto espaço-temporal de pontos no formato (oid, x, y, t) (Spaccapietra et al., 2008), no 

qual o par ordenado (x, y) representa as coordenadas geográficas do objeto móvel oid no 

instante de tempo t. Gütting et al. (2000) definiram um banco de dados espaço-temporal como 

sendo um banco de dados composto por geometrias que mudam em função do tempo. Em sua 

forma bruta, dados de trajetórias não possuem qualquer tipo de informação semântica para 

auxiliar no entendimento destes dados, a fim de que se possam inferir informações (e.g. razão 

da parada, padrão do movimento) sobre comportamento dos objetos móveis.  

Para estudar a teoria, as técnicas e os sistemas para descoberta de conhecimento sobre dados 

brutos de trajetórias, um grupo de pesquisadores formalizou um projeto denominado 

GeoPKDD (GeoPKDD, 2005), cujo objetivo principal era, respeitando a devida privacidade das 

pessoas que carregavam os dispositivos de posicionamento, extrair conhecimento sobre 

consumo a partir de dados brutos de localização, ou seja, dados brutos de trajetória. O projeto 

reuniu em 2006, na Europa, pesquisadores de diversos países, todos eles focados na elaboração 

de métodos para representar, armazenar e gerenciar objetos em movimento, que mudam sua 

posição com o passar do tempo.  

Como resultado do desenvolvimento do GeoPKDD, Spaccapietra et al. (2008) criaram a 

definição de trajetórias semânticas. Esses autores apresentaram novos conceitos para 

descrever uma trajetória: os stops e os moves. De acordo com esta definição, os stops denotam 

os locais mais interessantes da trajetória enquanto que os moves representam transições entre 

esses stops. Em (Alvares et al., 2007) (Manso et al., 2010) (Palma et al., 2008), foram 

apresentados métodos que extraem automaticamente os stops a partir de dados brutos de 

trajetórias. Estes métodos estenderam a definição de Spaccapietra et al. (2008) e foram 

projetados para processar os dados brutos de trajetória e gerar conhecimento a partir deles. O 

processo de extração de conhecimento em mineração de dados está relacionado ao conceito 

de semântica e, no caso de trajetórias de objetos móveis, os stops e moves já são considerados 
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um tipo de semântica, uma vez que os stops, por exemplo, representam os locais 

possivelmente importantes da trajetória. 

Com o objetivo de extrair conhecimento além do que é possível utilizando outras propriedades, 

o trabalho desta dissertação estende o modelo de stops e moves (Spaccapietra et al., 2008) e 

adiciona semântica a trajetória utilizando informações de contexto. Existem várias definições 

para o conceito de contexto, no trabalho de Bazire e Brézillon (2005), os autores coletaram um 

conjunto de, aproximadamente, 150 definições provenientes de diversos domínios. Dey e 

Abowd (2001) definem contexto como sendo qualquer informação que caracteriza a situação 

de uma entidade que está realizando uma atividade considerada importante na interação entre 

um usuário e uma aplicação. Esta entidade pode ser uma pessoa, um lugar ou um objeto do 

mundo físico ou virtual. Esta dissertação relaciona diversas definições de contexto e, por meio 

desse relacionamento, propõe um modelo para representação de informações de contexto 

para trajetórias (ou seja, um modelo de contexto para trajetórias). Modelos de contexto 

representam informações contextuais que devem ser consideradas em um domínio ou 

aplicação e definem como estas informações se relacionam ao comportamento do sistema 

(Vieira et al., 2009). O modelo de contexto para trajetórias proposto neste trabalho define 

quais são as informações que são consideradas informações de contexto para adição de 

semântica em dados de trajetória e como essas informações estão relacionadas com o dado de 

trajetória. A Seção 2.4.1 apresenta mais detalhes sobre essa definição.  

Desta forma, com o objetivo de extração de conhecimento em trajetórias de objetos móveis, o 

trabalho desta dissertação está focado na área de Análise de Trajetórias de Objetos Móveis 

utilizando Informações de Contexto. Assim, além de propor um modelo de contexto para 

trajetórias, o presente trabalho apresenta um método para adicionar semântica em dados 

deste tipo utilizando as informações de contexto definidas no modelo de contexto proposto. 

Este método foi denominado como MTSA (Method for Trajectory Semantic Annotation, em 

inglês) e é apresentado no Capítulo 3. 
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1.2 Motivação 

A maioria dos trabalhos sobre trajetórias espaço-temporais tem usado apenas as propriedades 

geométricas do movimento do objeto móvel (Gudmundsson e Kreveld, 2006) (Gudmundsson et 

al., 2007) (Laube e Imfeld, 2002) (Laube et al., 2005) (Manso et al., 2010) (Palma et al., 2008) 

(Wolfson et al., 1998) e não as propriedades semânticas. Estudos a respeito do conceito 

semântico de trajetória são recentes e em sua maioria propõem a adição de semântica por 

meio da sobreposição da trajetória com informações geográficas relevantes para determinado 

domínio de aplicação (Alvares et al., 2007). Grande parte dos trabalhos (Alvares et al., 2007) 

(Baglione et al., 2009) (Bogorny e Wachowicz, 2008) (Damiani e Spaccapietra, 2006) (Loy et al., 

2010) (Manso et al., 2010) (Palma et al., 2008) (Yan et al., 2008) sobre análise de trajetórias 

estende a definição proposta por Spaccapietra et al. (2008), na qual este tipo de dado é 

definido como sendo composto por unidades de stops e moves. Embora estes trabalhos 

utilizem a definição de trajetórias semânticas, não permitem inferir quais atividades os objetos 

móveis estão realizando em um intervalo de tempo específico.  

Existem diversos domínios de aplicação em que nem sempre as informações geográficas estão 

disponíveis. Para exemplificar estes e outros casos, esta dissertação cita freqüentemente o 

cenário de monitoramento de barcos de pesca com espinhel pelágico. Um espinhel pelágico é 

uma linha que pode chegar até 200 km de extensão. Esta linha é composta por diversos anzóis 

tal ilustrado na Figura 1. Este cenário é citado com o propósito de trazer um entendimento 

sobre a necessidade de se analisar trajetórias de objetos móveis e de se extrair conhecimento a 

partir desse tipo de dado.  Uma embarcação que realiza pesca com espinhel pelágico executa 

esta atividade em, basicamente, três fases: lançamento do espinhel, espera pela captura do 

pescado e, por fim, recolhimento do espinhel. Para este tipo de pesca, pode ser interessante 

descobrir em quais regiões marítimas o barco realizou algumas dessas fases, já que nesse 

domínio a informação geográfica da região onde ocorreu uma dessas fases nem sempre está 

disponível (e.g. região de bancos de pesca naturais ou artificiais). Nestes casos, é interessante 

que outros tipos de informações sejam investigados para extração de conhecimento em 

trajetórias. Utilizando este cenário, o trabalho aqui apresentado visa mostrar que é possível 
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discernir qual atividade está sendo realizada pelo barco fazendo uso de informações de 

contexto. 

 

Figura 1 - Ilustração artística de um barco de pesca de atuns com espinhel pelágico (como encontrado em 
http://www.fao.org/fishery/fishtech/1010/en) 

Os métodos existentes de extração de stops (Alvares et al., 2007) (Manso et al., 2010) (Palma et 

al., 2008) só agregam semântica aos stops por meio da sobreposição dos dados de trajetória 

com as informações geográficas dos locais onde os mesmos ocorreram. Quando as informações 

geográficas não estão disponíveis, estes métodos rotulam os stops como sendo stops 

desconhecidos (unknown stops, em inglês). A Figura 2(2) ilustra esta situação.   

 

Figura 2 - Semântica nos stops (adaptada de (Bogorny et al., 2009)) 

Existem casos em que, mesmo quando os stops são conhecidos, pode ser interessante o estudo 

do comportamento dos objetos móveis para descoberta de padrões de movimento. Por 

exemplo, pode ser interessante investigar trajetórias de pessoas fazendo compras em um 

shopping center. A partir dessas trajetórias, padrões podem ser extraídos por meio de uma 

análise sobre a variação da direção e o intervalo de tempo de seus stops, por exemplo. 
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Possivelmente, esses padrões podem estar relacionados ao sexo ou à idade da pessoa que está 

fazendo compras. Em linhas gerais, existem diversos aspectos que podem ser investigados por 

um método que busca adicionar semântica a trajetórias: variação de direção e velocidade, 

comprimento da trajetória, intervalo de tempo, existência de encontro de trajetórias de objetos 

móveis diferentes, dentre outros.  

Diante disso, o presente trabalho é focado na resolução dos seguintes problemas:  

(i) Inferir a atividade ou o local de parada do objeto móvel nos stops conhecidos e 

desconhecidos; 

(ii) Inferir o meio de locomoção ou a direção do objeto móvel ao realizar um movimento 

(i.e. move). 

A relevância dos problemas apresentados é decorrente da carência de informações semânticas 

nos dados brutos de trajetórias e da carência de métodos de extração de stops que forneçam 

semântica a esses stops, independentemente da disponibilidade de informações geográficas.  

Assim, existe a necessidade de investigar novas propriedades na área de análise de trajetórias 

espaço-temporais, além de considerar propriedades geométricas e geográficas. A dimensão 

geométrica diz respeito às propriedades métricas e de formato relacionadas aos dados brutos 

das trajetórias, por exemplo: a distância entre os pontos da trajetória ou a representação 

numérica de uma coordenada. A dimensão geográfica está relacionada ao espaço geográfico 

pelo qual o objeto móvel teve sua trajetória capturada, estas informações são freqüentemente 

citadas como informações semânticas. Uma vez que as informações geográficas nem sempre 

estão disponíveis, o trabalho apresentado nesta dissertação propõe um novo método que leva 

em consideração o contexto do objeto móvel ao realizar sua trajetória.  

1.3 Objetivos 

Este trabalho possui um objetivo geral, contudo, para que este pudesse ser atingido, alguns 

objetivos específicos precisaram ser progressivamente alcançados. O objetivo geral deste 
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trabalho é propor um método que adicione semântica a trajetórias de objetos móveis 

utilizando informações de contexto de um dado domínio de aplicação. As informações de 

contexto utilizadas pelo método são definidas em um modelo de contexto também proposto 

neste trabalho. Estas informações são adquiridas a partir de uma base de informações de 

contexto definida como TCIB (Trajectory Context Information Base, em inglês). Esta base de 

informações é composta por um conjunto de regras, cada qual caracterizando uma situação de 

contexto específica, possivelmente realizada pelo objeto móvel no domínio especificado.  

Neste trabalho, as unidades elementares para adição de semântica a trajetórias são os stops e 

moves. Então, o método proposto verifica se estes elementos possuem as mesmas informações 

de contexto especificadas na TCIB. Em caso afirmativo, o método rotula esses elementos com a 

semântica associada à regra. 

O objetivo geral descrito anteriormente pode ser decomposto em diversos objetivos 

específicos: 

i. Definir quais são informações de contexto de trajetória; 

ii. Definir um modelo de contexto para trajetórias; 

iii. Especificar o método proposto utilizando o modelo de contexto definido em ii; 

iv. Especificar e desenvolver algoritmos que acessem as informações de contexto e analise 

stops e moves de uma trajetória, contextualizando-os; 

1.4 Estrutura da Dissertação 

Os capítulos restantes deste documento encontram-se estruturados da seguinte forma: 

Capítulo 2: Fundamentação e Conceitos Básicos 

O objetivo deste capítulo é apresentar os principais trabalhos relacionados ao tema 

dessa dissertação. Dentre eles, são detalhadados, principalmente, aqueles referentes à 
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área de análise de trajetórias e também os que abordam definições acerca do tema de 

Informações de Contexto. 

Capítulo 3: O Método MTSA 

O objetivo principal deste capítulo é apresentar o método proposto para adição de 

semântica a dados de trajetórias e as principais definições que o norteiam, como o 

modelo de contexto especificado para dados de trajetórias e os algoritmos concebidos 

para o desenvolvimento do método MTSA.  

Capítulo 4: Experimentos 

Este capítulo apresenta os resultados da execução do método MTSA (Method for 

Trajectory Semantic Annotation). O método foi executado recebendo trajetórias de 

diferentes domínios com o propósito de avaliar sua eficácia em áreas distintas de 

aplicação.  

Capítulo 5: Conclusões 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as considerações finais sobre os principais 

tópicos abordados nesta dissertação, incluindo as contribuições alcançadas e indicações 

para trabalhos futuros. 
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2. Fundamentação e Conceitos Básicos  

 

O objetivo deste capítulo é apresentar os principais trabalhos relacionados ao tema 

dessa dissertação. Dentre eles, são detalhadados, principalmente, aqueles referentes à área de 

análise de trajetórias e também os que abordam definições acerca do tema de Informações de 

Contexto.  
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2.1 Estado da arte em extração de conhecimento em dados de 

trajetória 

Um banco de dados espaço-temporal armazena dados de localização no espaço geográfico em 

um determinado instante de tempo. Essa classe de banco de dados tem a função de armazenar 

e permitir o acesso a geometrias que mudam de acordo com o tempo (Gütting et al., 2000). Por 

isso, os modelos de dados geográficos, as linguagens de manipulação e os SGBDs convencionais 

não provêem o suporte necessário para este novo tipo de dado (Gütting et al., 2000), o que fez 

surgir a necessidade de criação de um modelo de dados espaço-temporal que fosse capaz de 

representá-lo. Da mesma forma, foi necessária a definição de SGBDs para armazenar e 

gerenciar o acesso, a manipulação e organização destes dados, garantindo sua integridade e 

confiabilidade.  

Até 1998, os bancos de dados para objetos móveis eram desenvolvidos de maneira ad-hoc 

(Wolfson et al., 1998) e não existiam SGBDs que permitissem a representação e manipulação 

destes objetos. Diante desta necessidade, em (Wolfson et al., 1998) foi apresentado o DOMINO 

(Databases for Moving Objects), uma solução que propunha que SGBDs para dados de objetos 

móveis fossem construídos como uma camada acima dos SGBDs tradicionais com suporte para 

dados geográficos, combinando as funcionalidades destes SGBDs com todas as especificidades 

do gerenciamento de dados espaço-temporais.  

Já em (Gütting et al., 2000) foi proposto um framework para representação de dados gerados 

por objetos móveis. Este framework inclui definições básicas sobre a representação e 

manipulação de dados espaço-temporais. Por exemplo, foi definido um modelo de dados para 

representar objetos móveis, como entidades do tipo pontos móveis (moving point, em inglês) e 

regiões móveis (moving region, em inglês). Além disso, os autores também definiram operações 

para manipular dados espaço-temporais e também uma abordagem de como os SGBDs atuais 

devem ser estendidos para que possam garantir o gerenciamento deste tipo de dado. 
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Basicamente, a abstração dos tipos de dados proposta em (Gütting et al., 2000) mostrou que as 

informações espaço-temporais podem ser representadas por colunas nos SGBDs relacionais 

convencionais.  

Os dados de localização capturados por objetos móveis representam informações que podem 

ser estudadas sob três diferentes perspectivas ou dimensões: geométrica, geográfica e de 

contexto. A dimensão geométrica diz respeito às propriedades métricas e de formato 

relacionadas aos dados brutos das trajetórias, por exemplo: a distância entre os pontos da 

trajetória, a representação numérica de uma coordenada, a variação de direção e velocidade 

entre pontos da trajetória ou até a forma geométrica que uma ou mais trajetórias são 

visualizadas. A dimensão geográfica está relacionada ao espaço geográfico pelo qual o objeto 

móvel teve sua trajetória capturada. Neste caso, as coordenadas de um determinado local por 

onde o objeto móvel permaneceu em um dado instante de tempo deixam de representar 

simplesmente números (i.e. latitude e longitude sem informação semântica) e passam a 

representar locais que são semanticamente interessantes no espaço geográfico (e.g. posto de 

gasolina, shopping center). Por este motivo, a dimensão geográfica também é considerada 

como uma dimensão semântica. Por fim, a dimensão de contexto de uma trajetória diz respeito 

a possíveis situações de contexto utilizadas para se extrair algum conhecimento. Por exemplo, 

uma pessoa em um shopping center, pode estar fazendo compras, trabalhando, assistindo a um 

filme ou simplesmente estar fazendo alguma refeição. Neste caso, “fazer compras”, 

“trabalhar”, “assistir a um filme” ou “fazer alguma refeição” são exemplos de possíveis 

situações de contexto de uma pessoa em um shopping center. 

Além das diferentes dimensões dos dados espaço-temporais, a quantidade dos dados e a sua 

complexidade inerente impulsionam estudos sobre a descoberta de conhecimento em 

trajetórias. A maioria dos trabalhos existentes (Laube e Imfeld, 2002) (Laube et al., 2004) 

(Laube et al., 2005) (Loy et al., 2010) propõe descobrir conhecimento a partir das propriedades 

geométricas dos movimentos dos objetos móveis, sem considerar as dimensões geográficas ou 

de contexto.  
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Este capítulo é organizado como se segue: na Seção 2.2, são abordados os trabalhos que 

extraem conhecimento das trajetórias por meio das propriedades geométricas; a Seção 2.3 

aborda os trabalhos que extraem conhecimento das trajetórias fazendo uso de seus dados 

geográficos, a Seção 2.4 descreve os trabalhos que extraem conhecimento das trajetórias 

fazendo uso das informações de contexto do movimento do objeto móvel, a Seção 2.5 

apresenta o metamodelo de contexto utilizado como referência para construção do Modelo de 

Contexto para Trajetórias e, finalmente, a Seção 2.6 apresenta as conclusões a respeito deste 

capítulo. 

2.2 Extração de conhecimento a partir de propriedades geométricas 

A maioria dos trabalhos na área de trajetórias geradas por objetos móveis visam extrair 

conhecimento a partir das propriedades geométricas das trajetórias (Laube e Imfeld, 2002) 

(Laube et al., 2004) (Laube et al., 2005) (Loy et al., 2010). Estes trabalhos exploram os dados 

brutos das trajetórias a fim de descobrir alguma informação relevante a partir deles. Padrões 

geométricos são normalmente extraídos com base no conceito de regiões densas ou de 

similaridade de trajetórias brutas (Bogorny et al., 2003). A extração destes padrões é ainda mais 

evidente na análise de trajetórias capturadas por grupos de objetos móveis, tendo Laube 

(Laube e Imfeld, 2002) (Laube et al., 2004) (Laube et al., 2005) como pioneiro nesta área, 

quando definiu alguns padrões de trajetórias, tais como encounter (encontro) - quando duas ou 

mais trajetórias se encontram no mesmo espaço e durante o mesmo intervalo de tempo - e 

leadership (liderança) - quando dois ou mais objetos móveis realizam seus movimentos 

seguindo outro objeto móvel. Estes padrões se baseiam na característica geométrica resultante 

dos movimentos dos objetos móveis. 

Existem diversos trabalhos relacionados à mineração de dados de trajetórias que se baseiam 

apenas no aspecto geométrico. Inicialmente, Laube e Imfeld (2002) definiram uma abordagem 

para analisar movimentos de objetos móveis e denominaram-na como Análise REMO (“RElative 

MOtion”). Por meio desta análise, foram definidos alguns parâmetros básicos para encontrar 

um padrão de trajetória. Cada um desses parâmetros (e.g. variação da velocidade ou variação 
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da direção) deve ser incluído em uma matriz na qual cada linha representa a seqüência de 

valores do parâmetro em questão para um objeto móvel, ordenados pelo tempo. A Figura 3 (d) 

exibe um exemplo da matriz REMO. Neste caso, cada linha desta matriz representa, para um 

objeto móvel específico (O1, O2, O3 ou O4), o valor da variação de direção para cada instante de 

tempo do movimento do objeto em questão. Para se encontrar os valores descritos na Figura 3 

(d), os autores definiram um processo organizado no qual, inicialmente as trajetórias são 

organizadas em forma de vetores (Figura 3 (b)). Neste caso, para se chegar ao valor da variação 

de direção foi necessário o cálculo do azimute (Figura 3 (c)), que é uma medida que se refere a 

abertura angular entre um ponto e outro da trajetória em relação ao norte geográfico. A 

descrição numérica dos valores de um determinado parâmetro de movimento (no caso da 

Figura 3(d), a variação de direção) na matriz REMO é a base do trabalho de Laube em (Laube et 

al., 2004) e (Laube et al., 2005). 

 

Figura 3 - Construção da Matriz de Análise Relativa de Movimento (REMO) para o parâmetro azimute (Laube e 
Imfeld, 2002) 

Os principais objetivos da construção da matriz REMO é encontrar, quantificar e visualizar 

padrões de movimento realizados por objetos móveis. A Figura 3 (d) exibe um exemplo de um 

padrão detectado na matriz REMO. De acordo com esta figura, a partir do instante de tempo t2, 

por exemplo, o valor da variação de direção para o objeto O1 foi constante. Este padrão foi 

denominado como constante (constance, em inglês) (Laube e Imfeld, 2002).   

Laube et al. (2005) definiram um modelo de alto nível e orientado a objetos para representar os 

movimentos dos objetos móveis. Este modelo, agregado à análise REMO, permite encontrar 

outros padrões de movimentos de grupos de objetos móveis, além dos que foram definidos 
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pelo autor. Além disso, o modelo permite também a mudança de granularidade temporal dos 

dados dos MPOs, auxiliando ainda mais na descoberta de padrões. Esta mudança de 

granularidade temporal foi definida por Hornsby e Egenhofer (2002) como zoom temporal 

(temporal zooming, em inglês).  

A maior contribuição de (Laube et al., 2005) foi a definição de um formalismo para composição 

de padrões pré-definidos pelo usuário. Este formalismo permite que usuários pesquisadores da 

área, por meio de uma ferramenta que fornece uma interface gráfica, possam detectar e definir 

padrões de movimentos de objetos móveis. Esses padrões são definidos por meio de 

expressões regulares e, após definidos, podem ser reconhecidos em trajetórias de diferentes 

domínios de aplicação. 

Os padrões de trajetórias espaço-temporais apresentados em (Laube e Imfeld, 2002) (Laube et 

al., 2004) (Laube et al., 2005) fundamentaram a definição de outros padrões de trajetórias de 

objetos (Benkert et al., 2006) (Gudmundsson e Kreveld, 2006) (Gudmundsson et al., 2007) (Loy 

et al., 2010), como o flock e o avoidance, por exemplo.  A área em destaque, entre os instantes 

t7 e t9 da Figura 4, representa um exemplo do padrão flock (Laube et al., 2004) (Benkert et al., 

2006). Esta área mostra que, em determinado intervalo de tempo, um subconjunto de objetos 

se move ao longo de caminhos próximos uns dos outros. As principais vias de grandes cidades 

são um exemplo de possibilidade de ocorrência do padrão flock, onde diversos veículos são 

obrigados a trafegar mesmo que não possuam o mesmo destino. 

 

Figura 4 - Padrão flock (adaptada de (Benkert et al., 2006)) 

O padrão avoidance (Loy et al., 2010) leva em consideração as trajetórias dos objetos móveis 

que se comportam exatamente diferente do padrão flock. O avoidance é detectado quando 
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objetos móveis, ao se deslocar no espaço, evitam determinadas regiões ou outros objetos 

móveis. Isto pode ocorrer quando pessoas evitam se cruzar enquanto caminham em um parque 

ou quando veículos mudam de rota frente a situações de tráfego lento ou detecção de radares 

eletrônicos, por exemplo. A Figura 5 exemplifica uma situação na qual a trajetória t1 evita um 

objeto alvo, estabelecendo um padrão avoidance.  

 

Figura 5 - Padrão avoidance (Adaptada de (Loy et al., 2010)) 

Utilizar simplesmente as propriedades geométricas na investigação de padrões de trajetórias 

pode limitar a extração de conhecimento. Muitas vezes, os padrões descobertos com o uso 

dessas propriedades não são interessantes para determinado domínio de aplicação. A Figura 

6(a) ilustra um exemplo no qual uma mesma trajetória, em instantes de tempo diferentes, 

passa por uma região denominada B no espaço. Em (Laube e Imfeld, 2002), este padrão foi 

definido como convergence. O padrão convergence é detectado por meio da consideração de 

regiões densas de trajetórias, ou seja, uma propriedade geométrica. Ao levar em consideração 

somente a densidade da região B, nenhum tipo de informação semântica é descoberta fazendo 

uso deste padrão. Em casos como estes, pode ser mais interessante investigar as propriedades 

geográficas na qual as trajetórias foram capturadas. A consideração destas propriedades pode 

resultar na detecção de padrões com um maior grau de conhecimento a respeito do domínio 

de aplicação.  



Capítulo 2 – Fundamentação e Conceitos Básicos 

 

 

Uso de Contexto para Adição de Semântica a Trajetórias de Objetos Móveis Bruno Neiva Moreno 

 

18 

 

Figura 6 - Padrões geométricos e semânticos (adaptada de (Bogorny e Wachowicz, 2008)) 

Padrões semânticos de trajetórias são tipos de movimentos de objetos móveis que podem ser 

independentes de localização geográfica. Por exemplo, o padrão da Figura 6(a) pode ser 

enriquecido semanticamente ao se descobrir os locais de origem e destino das trajetórias em 

questão. A Figura 6(b) mostra que, ao se considerar as regiões geográficas no qual o objeto 

móvel passou, ao menos dois padrões semânticos podem ser observados: (i) um movimento de 

Hotel (H) para Restaurante (R) passando pela região (B) e (ii) um movimento com destino ao 

Cinema (C) passando pela região B. Algoritmos existentes e baseados em densidade e 

similaridade de trajetória, se utilizados neste exemplo, no máximo descobririam que várias 

trajetórias de um mesmo objeto móvel convergem (ou cruzam) para uma região B. Sob o ponto 

de vista de uma aplicação qualquer, este padrão somente seria interessante se B fosse um lugar 

relevante para o domínio do problema. Na próxima seção, serão abordados os trabalhos que 

propuseram investigar as trajetórias levando-se em consideração os aspectos semânticos. 

2.3 Extração de conhecimento a partir de propriedades semânticas 

Em 2008, Spaccapietra et al. (2008) definiram um modelo de dados para representar trajetórias 

espaço-temporais. Este modelo conceitual define que uma trajetória é composta por unidades 

de stops e moves, sendo os stops as partes mais importantes da trajetória. De acordo com esta 

definição, os moves são os movimentos realizados pelo objeto móvel entre os stops.  

O modelo de stops e moves pode ser aplicado em diversos domínios. Por exemplo, no 

gerenciamento de tráfego, os stops podem ser os semáforos, as rotatórias ou as regiões com 

congestionamento. Para uma aplicação de pesca marítima, os stops podem ser os locais onde o 

barco lançou a linha de pesca.  
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A definição da trajetória baseada em stops e moves foi estendida por diversos autores. Em 

(Alvares et al., 2007) (Manso et al., 2010) e (Palma et al., 2008) são definidos métodos que 

processam a trajetória bruta e são capazes de extrair seus stops e moves. O modelo de 

Spaccapietra et al. (2008), juntamente com os métodos de geração de stops e moves, 

fundamentam o trabalho apresentado nesta dissertação. Esta seção descreve estes trabalhos e 

é organizada como se segue: na Seção 2.3.1, o modelo de stops e moves é discutido mais 

detalhadamente e na Seção 2.3.2, os métodos de extração de stops e moves são descritos. 

2.3.1 Modelo de Stops e Moves 

O modelo de dados de trajetórias definido por Spaccapietra et al. (2008) considera os stops 

como as partes mais importantes da trajetória, onde o objeto móvel permaneceu por um 

determinado intervalo de tempo não vazio, sem se mover, ou seja, de acordo com esta 

definição a geometria da trajetória no intervalo de tempo do stop é um único ponto. De acordo 

com (Spaccapietra et al., 2008), um move é definido como as partes da trajetória entre (i) dois 

stops consecutivos, (ii) entre o início da trajetória e o primeiro stop, (iii) entre o último stop e o 

fim da trajetória ou (iv) entre o instante inicial e final da trajetória, caso esta não contenha 

qualquer stop. Sempre que o termo trajetória semântica for utilizado no restante desta 

dissertação, o leitor deve assumir que o mesmo diz respeito à definição de trajetórias 

encontrada no modelo de stops e moves. 

De acordo com o modelo conceitual de stops e moves de Spaccapietra et al. (2008), o início e o 

fim da trajetória não são considerados como stops. Do ponto de vista do projeto de banco de 

dados, um move é composto por pontos que variam em função do tempo durante o intervalo 

de tempo da trajetória. Em linhas gerais, de acordo com essas definições, todo ponto da 

trajetória que não é um stop, faz parte de um move. A definição de trajetórias baseada no 

conceito de stops e moves fez com que diversos pesquisadores elaborassem métodos 

responsáveis pela extração de elementos que representam esses conceitos. Esses métodos são 

descritos na seção seguinte. 
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2.3.2 Métodos de Extração de Stops e Moves 

Para se extrair stops de trajetórias, três métodos foram desenvolvidos até o momento: o IB-

SMoT (Alvares et al., 2007), CB-SMoT (Palma et al., 2008) e o DB-SMoT (Manso et al., 2010). O 

primeiro deles, o IB-SMoT (Intersection-based Stops and Moves of Trajectory), se baseia na 

interseção da trajetória com geometrias de feições geográficas consideradas relevantes para a 

aplicação. Já o CB-SMoT (Clustering-based Stops and Moves of Trajectory) (Palma et al., 2008) e 

o DB-SMoT (Direction-based Stops and Moves of Trajectory) (Manso et al., 2010) são métodos 

de clusterização de pontos de trajetória. O CB-SMoT cria clusters baseados na variação de 

velocidade entre os pontos e o DB-SMoT os cria com base na variação de direção entre os 

pontos da trajetória. Em ambos os métodos, CB-SMoT e DB-SMoT, os clusters criados 

representam os stops da trajetória. Em um passo seguinte, estes últimos métodos também 

adicionam semântica à trajetória por meio da sobreposição das feições geográficas relevantes 

para a aplicação, de forma semelhante ao IB-SMoT. Os métodos IB-SMoT, CB-SMoT e DB-SMoT 

são detalhados nas seções seguintes, respectivamente. 

 IB-SMoT 

Baseando-se no conceito semântico de stops e moves, Alvares et al. (2007) propuseram um 

método de pré-processamento de trajetórias com o objetivo de integrá-las com informações 

geográficas relevantes ao domínio. Este algoritmo, denominado IB-SMoT, adiciona semântica 

aos stops das trajetórias. 

O IB-SMoT encontra os stops de uma trajetória por meio da sobreposição dos locais 

interessantes com os dados brutos de trajetória, desde que essa interseção respeite um 

determinado intervalo de tempo pré-definido pelo usuário. Os locais previamente conhecidos 

pelo usuário são denominados como stops candidatos da trajetória. Caso o stop candidato 

respeite um intervalo de tempo mínimo definido, a semântica é adicionada a esse stop.  

A Figura 7 ilustra um exemplo de uma trajetória na qual foram encontrados stops candidatos 

pelo IB-SMoT. Esta figura apresenta três regiões geográficas que foram passadas por parâmetro 
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(RC1, RC2 e RC3) para o método IB-SMoT. Neste caso, por meio da interseção, o método confirma 

que o objeto móvel realmente passou pelas regiões geográficas. Porém, para que esses stops 

candidatos sejam efetivamente rotulados com semântica, o IB-SMoT verifica se o intervalo de 

tempo em que o objeto móvel permaneceu nestes locais é maior do que o parâmetro minTime 

definido pelo usuário. A saída do IB-SMoT é um conjunto de dados de trajetórias semânticas 

que permitem que, posteriormente, diferentes análises sejam feitas em busca de padrões. 

 

Figura 7 - Stops candidatos encontrados pelo IB-SMoT 0 

Uma deficiência do IB-SMoT é o fato de que nem sempre as informações geográficas do 

domínio estão disponíveis. Por exemplo, nem sempre é possível saber os locais exatos onde 

ocorrem congestionamentos entre veículos em vias públicas. Da mesma forma, para aplicações 

de pesca oceânica, por exemplo, nem sempre é possível ter as informações de localização de 

determinados bancos oceânicos. Assim, para realizar a descoberta de stops sem a necessidade 

de se conhecer os locais geográficos previamente, métodos baseados em técnicas de 

clusterização de dados espaciais foram propostos. Esses métodos são abordados nas seções 

seguintes. 

 CB-SMoT 

Palma et al. (2008) propuseram um método que permite que stops candidatos desconhecidos 

sejam detectados. O CB-SMoT é um método de clusterização baseado na variação de 

velocidade entre os pontos da trajetória. Este algoritmo é uma versão modificada do DBSCAN 



Capítulo 2 – Fundamentação e Conceitos Básicos 

 

 

Uso de Contexto para Adição de Semântica a Trajetórias de Objetos Móveis Bruno Neiva Moreno 

 

22 

(Ester et al., 1996) e tem a finalidade de encontrar locais interessantes pelos quais o objeto 

móvel permaneceu por um determinado intervalo de tempo. 

O CB-SMoT avalia cada ponto da trajetória e gera clusters contendo pontos em que a variação 

da velocidade entre um ponto e outro da trajetória é menor do que um determinado valor pré-

definido pelo usuário. Para isto, são passados três parâmetros para este método: (1) um que 

representa uma variação máxima de velocidade que um ponto pode ter para que seja inserido 

em um cluster (stop candidato) (speedLimit), (2) um que representa um valor máximo de 

velocidade média que um cluster pode ter para que seja considerado um stop (avgSpeed) e, por 

fim, (3) um que representa um intervalo mínimo de tempo que um cluster deve ter para que 

seja considerado um stop (minTime). O método inicia avaliando a velocidade de cada ponto da 

trajetória. Para o caso de a velocidade de determinado ponto px ser menor do que speedLimit, 

o método coloca px em um cluster c1. O método segue avaliando px+1, e caso a velocidade deste 

ponto seja menor do que speedLimit, este ponto também é adicionado ao cluster c1. O método 

continua realizando este processo para cada ponto após px+1, de acordo com a ordenação do 

tempo. Quando um ponto com velocidade maior do que speedLimit é encontrado, este ponto 

não é adicionado ao cluster c1. O cluster c1 é rotulado como um stop candidato e só se torna 

definitivamente um stop caso uma das condições seguintes forem verdadeiras: 

(i) A velocidade média de c1 for menor ou igual ao valor de avgSpeed, passado por 

parâmetro; 

(ii) O intervalo de tempo de c1 for menor ou igual ao valor de minTime, passado por 

parâmetro.  

Uma segunda parte do CB-SMoT permite que seja adicionada semântica às trajetórias. Nesta 

parte, o método opera da mesma maneira que o IB-SMoT, realizando a interseção dos stops 

gerados com as regiões geográficas do domínio de interesse da aplicação. Nesta fase, os stops 

que não interceptam uma região geográfica são rotulados como stops desconhecidos (unknown 

stops). 
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A Figura 8 ilustra as diferenças e semelhanças entre o CB-SMoT e o IB-SMoT. Na Figura 8(1) é 

mostrado um exemplo de uma trajetória de um turista em uma cidade. Para este exemplo, 

suponha que o usuário possua as geometrias do aeroporto, hotel e do shopping center. A 

Figura 8(2) mostra os stops que foram encontrados pelo método IB-SMoT utilizando estas 

geometrias como valores dos parâmetros de entrada do método. Em relação à execução do CB-

SMoT, a Figura 8(3) mostra o resultado dos stops detectados por esse método, sem ter sido 

realizada qualquer operação de sobreposição de informação geográfica. Em um segundo passo 

do CB-SMoT, quando as geometrias previamente conhecidas são passadas como parâmetro de 

entrada para o método, o mesmo executa a interseção dos pontos da trajetória com estas 

geometrias, adiciona a semântica devida e, para os casos dos stops desconhecidos, o CB-SMoT 

rotula-os como unknown stops (stops desconhecidos) (Figura 8(4)).  

 

Figura 8 – IB-SMoT x CB-SMoT (adaptada de (Bogorny et al., 2009)) 

 DB-SMoT 

Assim como o CB-SMoT, o DB-SMoT (Manso et al., 2010) também é um método de 

clusterização. Porém, no caso do DB-SMoT, os pontos da trajetória são clusterizados por meio 

da variação de direção e não da velocidade. De forma semelhante ao CB-SMoT, em um segundo 

passo de execução, o DB-SMoT também permite a adição de semântica à trajetória quando os 

locais geográficos considerados interessantes para a aplicação são disponíveis.  
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O DB-SMoT pode ser bastante útil para trajetórias de navegação não-restritas. Trajetórias 

restritas são aquelas que possuem áreas de navegação limitadas (e.g. trajetórias geradas pela 

navegação em rodovias). As trajetórias de redes não restritas possuem uma maior variação de 

direção. Por exemplo, os movimentos de aves de migração, assim como as trajetórias de barcos 

de pesca são exemplos de trajetórias que possuem uma navegação não-restritas.  

O DB-SMoT possui três parâmetros de entrada: (1) um que representa a variação mínima de 

direção entre um ponto pi e pi+1 para que pi seja colocado em um cluster (minDirChange), (2) 

um que representa a quantidade de pontos que não variam de direção e que, mesmo assim, 

devem ser tolerados (maxTol) e, por fim, (3) um que representa um intervalo de tempo mínimo 

para que um cluster seja considerado um stop (minTime).  

O processamento do DB-SMoT sobre uma trajetória qualquer ocorre da seguinte maneira: após 

ordenar todos os pontos pelo tempo, o método analisa ponto por ponto em busca daqueles 

que possuem uma variação de direção maior ou igual ao valor definido por minDirChange, só 

assim estes pontos são agrupados em clusters. Quando um ponto variar a direção em um valor 

menor do que minDirChange, o parâmetro de tolerância máxima é analisado para verificar se 

este ponto foi um ruído ou não. Assim, os pontos que não variarem a direção são tolerados 

contanto que a distância, medida em quantidade de pontos, entre o último ponto que variou a 

direção e o ponto que está sendo analisado for menor ou igual a maxTol, que é um valor 

inteiro. Até este instante do processamento, os clusters criados são denominados como stops 

candidatos, e assim como no CB-SMoT, só são rotulados como stops aqueles clusters que 

possuírem um intervalo de tempo maior ou igual ao valor de minTime, passado por parâmetro. 

Apesar de possuírem a vantagem de capturar stops mesmo se as regiões geográficas do 

domínio não forem disponíveis, os métodos CB-SMoT e DB-SMoT, assim como o IB-SMoT, são 

incapazes de identificar a atividade do objeto móvel nos locais onde ocorreram os stops. Por 

exemplo, a Figura 9 ilustra uma trajetória de um barco de pesca oceânica. Neste caso, o DB-

SMoT poderia encontrar um stop, mas ele não define se naquele stop o objeto móvel está ou 

não realmente realizando uma atividade de pesca. Além disto, caso seja descoberto o 

conhecimento de que o barco estava realmente pescando na região do stop encontrado, o DB-
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SMoT ou outro método semelhante não auxilia na descoberta da real atividade executada 

naquele stop: por exemplo, em uma atividade de pesca, é possível inferir se o barco está 

lançando o espinhel, se está à deriva esperando pela captura do pescado ou se está realizando 

o recolhimento do espinhel.  

 

Figura 9 - Stop em uma trajetória de barco de pesca 

Dados de trajetórias dependem de informações de contexto para serem interpretados 

corretamente. Considerar somente as informações geométricas ou as informações geográficas 

do domínio pode não resultar em padrões semânticos tão significativos quanto se fossem 

consideradas informações de contexto do movimento. Por isso, além dos métodos descritos até 

aqui, existe a necessidade de se estudar novas técnicas que utilizem este tipo de informação. A 

seção seguinte descreve o estado da arte relativo aos trabalhos que têm focado nos estudos 

das propriedades contextuais das trajetórias. 

2.4 Extração de conhecimento a partir de informações de contexto 

De acordo com (Bazire e Brézillon, 2005) e (Vieira et al., 2009), não há consenso acerca de uma 

definição exata sobre informação de contexto. Além disso, são poucos os trabalhos que 

investigam este tipo de informação na área de trajetórias. Esta seção descreve as principais 

definições de contexto que são consideradas relevantes para o entendimento do trabalho aqui 
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proposto (Seção 2.4.1). Além disto, o estado da arte do uso desse tipo de informação na área 

de análise de trajetória é tratado na Seção 2.4.2. 

2.4.1 Definição de Informação de Contexto 

Uma definição clássica e bastante referenciada é proposta por Dey e Abowd (2001), na qual 

contexto é definido como qualquer informação que caracteriza uma situação de uma entidade 

relevante para o usuário ou a aplicação. Em (Zimmermanne et al., 2007), esta definição foi 

estendida por meio da criação de cinco categorias de contexto. Dentre estas categorias, três 

delas são de fundamental importância para o entendimento do trabalho apresentado nesta 

dissertação: contexto de atividade, contexto de localização e tempo e, por fim, contexto de 

relações.  

O contexto de atividade pode ser definido como aquela informação que relaciona uma entidade 

de interesse da aplicação com todas as possíveis atividades que esta entidade pode realizar. O 

contexto de localização e tempo é de simples captura e, a partir dele, outras dimensões de 

contexto podem ser inferidas (Moreira e Santos, 2005). Este tipo de contexto envolve 

coordenadas espaço-temporais da entidade. Estas coordenadas podem ser capturadas por 

meio de dispositivos agregados a diversas tecnologias de captura de posicionamento, por 

exemplo, um celular ou um aparelho de GPS. O contexto de localização, mais especificamente, 

foi utilizado como a principal dimensão de contexto para os primeiros sistemas sensíveis ao 

contexto, e a partir do uso desse tipo de contexto, a comunidade científica passou a utilizar 

termos como “sistemas sensíveis a localização” e “sistemas baseados em localização” (Moreira 

e Santos, 2005). Finalmente, o contexto de relações diz respeito a informações inter-

relacionadas que oferecem algum significado de interesse da aplicação. Por exemplo, por meio 

da captura do contexto de localização e temporal de um objeto móvel, é possível inferir a 

estação do tempo da região na qual o mesmo se encontrava e a partir dessa nova informação 

de contexto, inferir um novo tipo de conhecimento dependente do domínio. 
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Além das definições de contexto descritas anteriormente, diversos autores categorizam 

informações de contexto por meio de seis dimensões básicas, referenciadas como 5W+1H 

(Bulcão Neto, 2006) (Morse et al., 2000) (Nunes et al., 2007) (Vieira et al., 2004). Estas 

dimensões são definidas como unidades básicas para que uma entidade ou situação seja 

contextualizada. A definição dessas dimensões é representada por meio de respostas a seis 

pronomes interrogativos em inglês, descritos a seguir. 

(i) who, refere-se a identificação da entidade que está realizando uma determinada ação 

de interesse da aplicação, indica as informações contextuais sobre a identidade da 

entidade. Por exemplo, se o objeto móvel é uma pessoa ou um carro, qual o nome 

da pessoa ou o modelo do carro;  

(ii) what, refere-se a ação realizada pela entidade resultante do who. Por exemplo, diz 

respeito à atividade que um objeto móvel está realizando em determinado local da 

trajetória, por exemplo, se uma pessoa está fazendo compras, passeando ou 

simplesmente trabalhando em um Shopping Center; 

(iii) where, refere-se ao local onde a entidade realizou a ação de interesse da aplicação, 

indica as informações contextuais referentes a localização da entidade. Por exemplo, 

o local específico no qual uma pessoa, no centro da cidade, permaneceu por 20 

minutos pode ser representado por suas coordenadas geográficas ou pela semântica 

que representa o estabelecimento comercial em que o mesmo se encontrava 

naquele intervalo de tempo; 

(iv) when, refere-se ao momento em que a entidade realizou a atividade de interesse da 

aplicação. Diz respeito ao contexto temporal relacionado a uma atividade de 

interesse da aplicação, pode indicar tanto um instante de tempo como um período 

ou estação de tempo, por exemplo; 

(v) why, refere-se à motivação pela qual a entidade realizou determinada atividade. Por 

exemplo, pode descrever o objetivo do objeto móvel ao realizar determinada 

atividade; 
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(vi) how, refere-se ao meio pelo qual a informação de contexto foi adquirida. Por exemplo, 

informações de contexto de localização podem ser adquiridas por meio de sensores 

de posicionamento geográfico como um GPS, por exemplo. Por outro lado, 

informações sobre a atividade que o objeto móvel está realizando podem ser 

adquiridas por meio de informações presentes em uma base contendo informações 

de contexto. 

A descoberta de conhecimento em trajetórias pode ser otimizada quando as informações de 

contexto de localização das trajetórias forem analisadas para que novos conhecimentos sejam 

extraídos. Existem diversas informações que podem ser levadas em consideração na análise de 

trajetórias, estas informações estão perfeitamente representadas pela classificação 5W+1H. 

Por exemplo, informações sobre identificação do objeto móvel (e.g. se é um carro, animal, 

pessoa) para inferir o intervalo de tempo que ele realizará determinado movimento; 

informações sobre o espaço de navegação (e.g. ruas, prédios) para inferir o tipo de atividade 

que o mesmo realizou em determinado intervalo de tempo e, por fim, informações sobre a 

ocorrência de eventos (e.g. acidentes, shows musicais) para que novas rotas sejam sugeridas.  

Para o trabalho desta dissertação, o que diferencia informações de contexto de informações 

convencionais é o fato de que as informações de contexto são utilizadas para inferir algum 

aspecto relevante para o domínio. Então, informações de contexto não são “o fim” de 

determinada aplicação, mas sim “o meio” utilizado por esta aplicação para se gerar uma 

informação “fim”. Este entendimento foi concebido exatamente a partir da união das 

definições de Dey e Abowd (2001) e Morse et al. (2000). Dey e Abowd (2001) definem que 

informação de contexto pode ser qualquer informação utilizada para caracterizar uma entidade 

importante para aplicação. Já Morse et al. (2000) definiu informação de contexto como sendo 

toda informação implícita e obtida de situações de interação entre humanos. A Figura 10 

ilustra, de forma resumida, como este trabalho trata informações de contexto. Aqui, este tipo 

de informação diz respeito a toda informação importante para a aplicação e que seja implícita 

na interação entre o usuário e a aplicação. Na seção seguinte, são abordados trabalhos que 

investigaram dados de trajetórias brutas fazendo uso de informações de contexto. 
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2.4.2 Estado da Arte do uso de Contexto em Análise de Trajetórias 

A análise de informações de contexto de trajetórias de objetos móveis pode ser útil para 

extração de novos conhecimentos. Por exemplo, detecção de padrões de comportamento de 

objetos móveis, predição de movimentos de objetos móveis ou para entender a motivação de 

determinados movimentos dos objetos móveis. Esta seção apresenta dois trabalhos que fazem 

uso de informações de contexto de trajetórias para extrair conhecimento a partir deste tipo de 

dado.  

 Modelo de Representação Conceitual de Trajetórias de 

Objetos Móveis utilizando Ontologias 

De acordo com Dodge et al. (2008), o comportamento do movimento de um objeto móvel 

depende do contexto em que o mesmo se encontra, uma vez que cada movimento tem um 

significado particular dependendo do ambiente onde ocorre. Observando-se isto, em (Baglione 

et al., 2009) foi proposto um modelo de representação conceitual de movimentos. De acordo 

com este modelo, trajetórias são representadas utilizando-se ontologias que integram 

informações geográficas e de contexto a respeito do movimento. O principal objetivo deste 

trabalho foi definir um processo que oferece ao usuário uma interpretação semântica da 

trajetória em termos de comportamento de movimento. A idéia deste trabalho é que a 

ontologia definida previamente seja incrementada com novos conhecimentos inferidos a partir 

da aplicação de técnicas de mineração de dados.  

Computador Usuário 

Informações sobre 
o estado do usuário 

Figura 10 - Definição de Informações de Contexto 
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A Figura 11 mostra como o processo de definição do comportamento do objeto móvel é 

formado: o dado bruto de trajetória é abstraído por um modelo semântico de trajetórias, como 

o modelo de stops e moves (Spaccapietra et al., 2008). Em seguida, algoritmos de mineração de 

dados são aplicados sobre as trajetórias semânticas para gerar padrões de trajetórias. Por 

exemplo, padrões freqüentes, no qual o objeto móvel freqüentemente passa por determinada 

região. Em um último passo do processo de enriquecimento semântico de trajetórias, uma 

ontologia é usada para que comportamentos de movimentos possam ser representados e 

inferidos para um domínio específico. Por exemplo, a ontologia infere que – para determinado 

padrão de trajetória – o movimento daquele objeto móvel se trata de um movimento de um 

turista. Para isso, os autores propuseram o uso de linguagens específicas do domínio para 

construção de ontologias. 

 

Figura 11 – Processo de enriquecimento semântico de trajetórias (Baglione et al., 2009) 

A Figura 12 mostra um exemplo de uma ontologia que foi construída por meio do processo 

proposto em (Baglione et al., 2009). A parte central desta ontologia representa a trajetória 

semântica, aparecendo no topo da figura, que representa o modelo de stops e moves descrito 

na Seção 2.3.1. O restante da ontologia representa o conhecimento a respeito do ambiente 

geográfico do domínio em questão. Neste caso, a trajetória foi enriquecida com conceitos 

semânticos do domínio de uma aplicação turística. No caso da Figura 12, a raiz da ontologia é a 

Trajetória (Trajectory), que é composta por stops e moves. A ontologia representada nesta 

figura mostra os padrões de trajetória extraídos (Frequent StopPattern) e a partir deste padrão, 

infere que a atividade realizada pelo objeto móvel se trata de uma atividade turística (Turist 
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Activity), uma vez que os stops da trajetória ocorreram em hotéis e locais turísticos da cidade 

(AccomodationPlace e TouristPlace, respectivamente) 

 

Figura 12 - Ontologia para o domínio de aplicações turísticas proposta em (Baglione et al., 2009) 

O modelo de representação conceitual de movimentos apresentado em (Baglione et al., 2009) 

é vantajoso para que trajetórias sejam incrementadas com informações contextuais 

disponíveis. Um exemplo consiste em uma aplicação na qual as regras de trânsito são 

adicionadas incrementalmente, como conhecimento adquirido por um motor de inferência 

utilizando a ontologia definida, por exemplo.  

 Framework para descoberta de conhecimento em trajetórias 

Outra proposta do uso de propriedades contextuais em trajetórias é dada em (Bogorny e 

Wachowicz, 2008). Neste trabalho, foi apresentado um framework com o propósito de auxiliar 

o processo de mineração de dados de trajetórias. Este framework organiza o processo de 

extração de conhecimento neste tipo de dado por níveis de domínios. 

A Figura 13 ilustra o processo de extração de conhecimento baseado em domínio (Bogorny e 

Wachowicz, 2008). Nesta figura, cada nível representa as etapas do processo de descoberta de 
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conhecimento sobre dados geográficos (esquerda) e dados de trajetória (direita), comparando-

os e mostrando seus relacionamentos. Como esperado, com dados geográficos o processo de 

mineração é mais simples: os dados são capturados de forma semelhante aos dados brutos de 

trajetória, por meio de satélites (nível 4), depois são transformados em mapas (nível 3), 

tornando-os independentes de domínio e permitindo que sejam utilizados para diferentes 

propósitos. Quando esses dados são novamente processados e colocados em um banco de 

dados geográficos, por exemplo, eles tornam-se dependentes de aplicação, uma vez que 

contêm somente as entidades geográficas que são relevantes para um determinado domínio de 

aplicação (nível 2). O primeiro nível, de mineração de dados e descoberta de conhecimento, 

também é dependente de aplicação. Em qualquer tarefa de mineração de dados, o usuário está 

interessado em descobrir padrões sobre problemas específicos. 

De acordo com (Bogorny e Wachowicz, 2008), antes de serem minerados, os dados brutos de 

trajetórias (lado direito da Figura 13) precisam ser integrados com informações do domínio 

(nível 2) sob a justificativa de que diversos padrões de domínio nunca serão descobertos caso a 

mineração ocorra diretamente sobre os dados brutos de trajetória como mostra a Figura 6 

(Seção 2.2). O resultado do nível 2 é uma trajetória semanticamente enriquecida com dados do 

domínio, tornando mais simples o processo de descoberta de conhecimento.  

O modelo proposto por Bogorny e Wochowicz (2008) é independente de domínio e flexível 

para descobrir padrões semânticos envolvendo dados geográficos. A grande contribuição deste 

trabalho foi mostrar que padrões semânticos podem existir independentemente das 

informações geográficas, ou seja, os padrões não são dependentes dos dados brutos da 

trajetória.  

Diante do exposto, observa-se a necessidade de representação de informações de contexto 

para dados de trajetórias. Porém, para que este tipo de informação seja utilizada, é necessário 

que seja definido um modelo de contexto para este domínio. Desta forma, na seção seguinte é 

apresentado um metamodelo que foi estendido para que pudesse ser possível a construção do 

modelo de contexto para trajetórias proposto nesta dissertação. 



Capítulo 2 – Fundamentação e Conceitos Básicos 

 

 

Uso de Contexto para Adição de Semântica a Trajetórias de Objetos Móveis Bruno Neiva Moreno 

 

33 

 

Figura 13 - Processo de descoberta de conhecimento em trajetórias dirigido por domínio (adaptada de (Bogorny 
e Wachowicz, 2008)) 

2.5 Metamodelo de contexto utilizado como referência 

De acordo com (Vieira et al., 2009), modelos de contexto são artefatos para representar quais 

informações de um determinado domínio são consideradas como informações que se 

relacionam com o comportamento do sistema, ou seja, quais informações do domínio são 

consideradas como informações de contexto. Em geral, modelos de contexto enumeram os 

conceitos, os dados e o conhecimento de um domínio que devem ser, eventualmente, 

considerados como contexto (e.g. contexto de localização, contexto temporal). 

Freqüentemente, as informações de contexto que se relacionam com essas entidades são 

representadas na forma de regras de produção.   

Modelos genéricos de contexto foram propostos em diversas áreas (Chaari et al., 2007) (Gu et 

al. 2005) (Souza et al., 2008) (Vieira et al., 2005). Segundo Vieira et al. (2009), as pesquisas 

relacionadas à modelagem de contexto possuem três principais objetivos: (1) identificar 
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técnicas de representação que melhor se adaptem às características do contexto (Strang e 

Linhoff-Popien, 2004); (2) enumerar os elementos que devem ser considerados como contexto 

em um domínio ou conjunto de aplicações (Siebra et al., 2007) (Souza et al., 2008) e, por fim, 

(3) guiar a modelagem do contexto por meio de modelos genéricos (Bulcão Neto, 2006) e 

metamodelos (Fuchs et al., 2005) (Sheng e Benatallah, 2005) (Vieira et al., 2008). Desta forma, 

para adicionar semântica a trajetórias por meio de informações de contexto foi necessário, 

primeiramente, definir um modelo de contexto para trajetórias. Este modelo de contexto foi 

definido utilizando o metamodelo apresentado por Vieira et al. (2009). Nesta proposta, os 

autores propuseram uma terminologia sobre os principais conceitos que devem ser 

considerados para construir um modelo de contexto, dentre eles: (1) Entidade Contextual, (2) 

Elemento Contextual, (3) Foco e, finalmente, (4) Fonte de Contexto.  

De acordo com a definição de Vieira et al. (2009), uma entidade contextual é uma 

representação de um objeto concreto, do mundo real, que pode ser identificado distintamente 

e que é relevante para descrever o domínio. Além de poder ser utilizada para classificar 

indivíduos com características similares, uma entidade contextual contém descrições desses 

indivíduos por meio de atributos embutidos. Para o caso de contexto de trajetórias, pode ser 

considerada como uma entidade contextual tanto o próprio objeto móvel (e.g. pessoa, animal, 

veículo) quanto os elementos semânticos da trajetória (stops, moves, sub-stops e sub-moves). 

Os atributos embutidos nas entidades contextuais, são definidos por Vieira et al. (2009) como 

elementos contextuais (CEs, do inglês Contextual Elements). Um CE pode representar dados, 

informações ou conhecimento utilizados para definir um contexto. Ou seja, um elemento 

contextual é uma propriedade usada para caracterizar uma entidade contextual. Um elemento 

contextual pode ser processado por meio de regras de associação, como por exemplo, regras 

de produção. Uma regra de produção indica um conjunto de ações que devem ser executadas 

quando um conjunto de condições for satisfeito. O foco, de acordo com esta definição, 

corresponde a ação, propriamente dita, realizada por uma entidade contextual. Por fim, a fonte 

de contexto diz respeito ao meio pelo qual os valores dos CEs são capturados.  



Capítulo 2 – Fundamentação e Conceitos Básicos 

 

 

Uso de Contexto para Adição de Semântica a Trajetórias de Objetos Móveis Bruno Neiva Moreno 

 

35 

Como exemplo do uso das definições do metamodelo definido em (Vieira et al., 2009), os 

autores apresentaram a aplicação do mesmo sobre o cenário de missões acadêmicas. Para 

construção deste cenário, observaram a necessidade do desenvolvimento de um sistema de 

apoio ao planejamento de missões acadêmicas que fosse sensível ao contexto. Este sistema 

pode considerar as seguintes funcionalidades: (1) identificar os passos a serem cumpridos e os 

requisitos a serem preenchidos de acordo com o tipo da missão e o perfil do participante 

(professor, aluno); (2) apoiar o participante na reserva de transporte e acomodação; ou (3) 

identificar outras questões relacionadas à missão que podem ser úteis para o participante (e.g. 

atividades acadêmicas que ele poderia participar, informações sobre conversão de moeda, ou 

dicas para planos turísticos). 

Diante desse cenário, os autores definiram que Pessoa, Professor, Aluno, Missão e Hotel são 

considerados como entidades contextuais. Uma entidade contextual é caracterizada por, pelo 

menos, um elemento contextual. Dentre eles, os elementos contextuais associados à entidade 

Aluno incluem idade, sexo, nivelAcademico, orientador, localOndeMora. Para a entidade 

Missão, exemplos de CEs são: localRealizacao, duracao, tipo, dataInicio, dataFim. É importante 

observar que todo CE deve estar associado a uma entidade contextual,porém nem todas as 

propriedades dessa entidade são, necessariamente, elementos contextuais. O critério para 

indicar se uma propriedade é um CE é subjetivo e depende dos requisitos de contexto definidos 

para o desenvolvimento do sistema sensível ao contexto.  

Para o referido domínio, Vieira et al. (2009) definiram que o foco para a entidade Professor, por 

exemplo, podem ser: Requisitar Ajuda Financeira, Reservar Hotel, Reservar Passagens, Prestar 

Contas. Por fim, a fonte de contexto no domínio de missões acadêmicas pode incluir o perfil do 

participante, formulário de missões acadêmicas e histórico de missões do participante.  

Para apoiar a modelagem e representação das entidades contextuais e seus relacionamentos, o 

metamodelo propõe o uso de extensões ao modelo conceitual de classes em UML (OMG, 

1989). A Figura 14 ilustra o modelo conceitual de contexto para o domínio de missões 

acadêmicas apresentado em (Vieira et al., 2009). Os estereótipos nas classes e relacionamentos 
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representam os conceitos definidos no metamodelo. A seção a seguir apresenta as principais 

conclusões deste capítulo. 

 

Figura 14 - Modelo de contexto para o domínio de missões acadêmicas (Vieira et al., 2009) 

2.6 Conclusões 

O uso de propriedades geométricas ou geográficas (semânticas) é de fundamental importância 

para definição de padrões de trajetórias, entretanto, o uso por si só destes tipos de 

informações pode não ser suficiente para geração de padrões de trajetórias que sejam úteis 

para determinados domínios. A Figura 6 ilustrou um exemplo disto. Informações contextuais 

têm se mostrado bastante interessante quanto à extração de conhecimento de trajetórias, 
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trazendo um maior enriquecimento semântico a este tipo de dado (Baglione et al., 2009) 

(Bogorny e Wachowicz, 2008) (Moreira e Santos, 2005).  

Este trabalho define contexto como sendo qualquer informação importante para a aplicação e 

que é implícita na interação do usuário com esta aplicação. No cenário de análise de trajetórias, 

estas informações podem caracterizar entidades (reais ou virtuais) e dizem respeito à 

localização, tipos e identificação ou estado das entidades interessantes para o domínio. Diante 

disto, diversas informações de contexto podem se relacionar com a área de análise de 

trajetórias espaço-temporais, por exemplo: regras de trânsito, marca do dispositivo de 

posicionamento, variação de velocidade e da direção do objeto móvel e intervalo de tempo no 

qual o objeto móvel permaneceu em determinado local. Dentre todas estas informações, o 

contexto de localização se mostra como o tipo de informação mais simples de ser capturado e, 

principalmente, por meio deste tipo de informação de contexto, outras dimensões podem ser 

inferidas.  

Para fazer uso de informações de contexto, se faz necessário a definição de um modelo de 

contexto para o domínio de trajetórias. Diante disto, o metamodelo definido por Vieira et al., 

(2009) foi utilizado como referência para definição deste modelo. Além disto, este modelo –

apresentado no Capítulo 3 – referencia a definição de trajetórias semânticas proposta por 

Spaccapietra et al. (2008).  

O método proposto nesta dissertação faz uso de informações de contexto definidas no modelo 

de contexto para trajetórias e enriquece dados de trajetória semanticamente fazendo uso 

dessas informações. Esse enriquecimento é realizado diretamente sobre os stops e moves, 

contextualizando-os com o domínio da trajetória. Ou seja, os elementos definidos por 

Spaccapietra et al. (2008) são utilizados aqui como entidades contextuais para o 

enriquecimento semântico da trajetória. O capítulo seguinte apresenta os principais conceitos e 

as definições do método proposto, bem como os algoritmos pelo qual o mesmo foi 

implementado e o modelo de contexto para trajetórias. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 

3 

3. O Método MTSA 

 

O objetivo principal deste capítulo é apresentar o método proposto para adição de 

semântica a dados de trajetórias e as principais definições que o norteiam, como o modelo de 

contexto especificado para dados de trajetórias e os algoritmos concebidos para o 

desenvolvimento do método MTSA.  

 



Capítulo 3 – O Método MTSA 

 

 

Uso de Contexto para Adição de Semântica a Trajetórias de Objetos Móveis Bruno Neiva Moreno 

 

39 

3.1 Introdução 

De acordo com o conceito de trajetórias semânticas, as trajetórias de objetos móveis são 

concebidas como um conjunto de stops e moves. Os stops podem ser vistos como os locais mais 

importantes da trajetória (Spaccapietra et al., 2008). A proposta desta dissertação é descobrir, 

utilizando informações de contexto, qual atividade do objeto móvel ao realizar uma parada (i.e. 

stop) ou o local em que o objeto móvel realizou esta parada. Da mesma forma, este trabalho 

também busca descobrir, por meio de informações de contexto, o meio de locomoção do 

objeto móvel ao realizar um movimento (i.e. move) ou a direção deste movimento. Para isto, 

foi necessário definir um modelo de contexto para trajetórias e um método para adição de 

semântica em trajetórias utilizando as informações de contexto definidas neste modelo. Este 

método é denominado como Método de Adição de Semântica a Trajetórias (MTSA - Method for 

Trajectory Semantic Annotation, em inglês). O MTSA recebe como entrada um conjunto de 

informações de contexto e um conjunto de stops e moves e retorna um conjunto de stops e 

moves contextualizados, ou seja, um conjunto de stops e moves com semântica adicionada. 

Este capítulo está organizado da seguinte forma. Na Seção 3.2 são apresentadas as definições 

básicas do trabalho. Na seção 3.3 é apresentado o modelo de contexto para trajetórias. Na 

Seção 3.4 são listados todos os algoritmos utilizados no desenvolvimento do método MTSA e, 

por fim, na Seção 3.5, são descritas as conclusões referentes a este capítulo.  

3.2 Definições Básicas 

De acordo com a definição de Spaccapietra et al. (2008), um stop de uma trajetória possui uma 

geometria pontual. Para o trabalho aqui descrito, esta definição foi estendida e modificada: um 

stop possui uma geometria formada por um conjunto de pontos e não apenas um ponto. A 

Figura 15 ilustra esta nova definição da geometria do stop. 
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Figura 15 - Novo conceito de geometria do Stop 

Desta forma, uma vez que um stop é delimitado por um intervalo de tempo, e não apenas por 

um instante de tempo, ele pode ter uma trajetória interna, ou seja, uma sub-trajetória. Por 

exemplo, se em uma trajetória de um veículo trafegando em uma grande cidade for detectado 

um stop, esse stop pode ter sido gerado em uma região de engarrafamento. Sabe-se, portanto, 

que naquela região de engarrafamento, o veículo continuou realizando seu movimento, mesmo 

que com velocidade menor do que a velocidade média encontrada no restante da trajetória. A 

trajetória deste veículo, dentro do stop, é denominada sub-trajetória do stop. De forma 

semelhante, o move possui o mesmo conceito de sub-trajetória, como mostra a Definição 1. 

Definição 1 (Sub-Trajetória): Uma Sub-Trajetória representa a trajetória realizada pelo objeto 

móvel dentro de um stop ou de um move. 

Considerando que cada stop e move possui uma sub-trajetória, é possível que essa sub-

trajetória seja processada por um dos métodos apresentados na Seção 2.3.2. Desta forma, após 

a execução de um desses métodos sobre uma sub-trajetória, novos stops e novos moves podem 

ser gerados. Neste sentido, esses stops e moves das sub-trajetórias são definidos como sub-

stops e sub-moves, como descreve a Definição 2 e a Definição 3, respectivamente. 

Definição 2 (Sub-stop): Um Sub-stop representa um stop de uma sub-trajetória. 

Definição 3 (Sub-move): Um Sub-move representa um move de uma sub-trajetória. 

A Figura 16 mostra no quadrado destacado que um stop encontrado em uma trajetória foi 

identificado como sendo um shopping center. Este stop possui uma sub-trajetória que, por sua 

vez, possui sub-stops e sub-moves. Neste caso, os sub-stops podem representar as diversas 

atividades realizadas por uma pessoa em um shopping. É importante observar que este 
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conceito de sub-trajetória é um conceito recursivo, ou seja, um sub-stop e um sub-move 

também possuem uma sub-trajetória, a qual, por sua vez, também pode possuir sub-stops e 

sub-moves e assim sucessivamente. 

 

Figura 16 - Conceito de sub-trajetória, sub-stops e sub-moves 

Na Seção 3.4, que trata dos algoritmos implementados para desenvolvimento do MTSA, é 

descrito que sub-stops e sub-moves são gerados quando não é possível inferir a informação 

semântica dos stops e moves. Além disto, observa-se também que no restante da dissertação o 

termo “elementos” é amplamente utilizado para se referir a ambos os elementos: stops, sub-

stops, moves e sub-moves.  

Neste trabalho, os stops e os moves são considerados como unidades básicas da análise da 

informação de contexto. Baseando-se na definição Spaccapietra et al. (2008), observou-se que, 

para corresponder ao que foi proposto nesta dissertação, estes elementos necessitam ser 

redefinidos para que, como unidades básicas na análise de contexto, possam ser utilizados de 

forma a permitirem a adição de semântica. Assim, a Definição 4 apresenta o significado de um 

elemento contextualizado. 
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Definição 4 (Elemento Contextualizado): Um Elemento Contextualizado pode representar um 

stop, um sub-stop, um move ou um sub-move, desde que rotulados com alguma semântica. 

Esta semântica, quando adicionada aos stops e sub-stops é denominada atividade ou local de 

parada. Para o caso de ser uma semântica rotulada em moves e sub-moves, ela é denominada 

como meio de locomoção ou direção do movimento.  

Para cada elemento da trajetória (stop ou move), o método para adição de semântica em 

trajetórias acessa uma base na qual contém informações de contexto sobre situações possíveis 

de serem realizadas pelo objeto móvel em um domínio específico. Esta base é apresentada na 

seção a seguir (Seção 3.3), na qual o modelo de contexto é definido.  

3.3 Modelo de Contexto para Trajetórias 

Para definição de um modelo que relaciona entidades contextuais do domínio de trajetórias de 

objetos móveis foi necessário a adoção de um modelo genérico, ou metamodelo, que pudesse 

ser utilizado como referência. Desta forma, para adicionar semântica a trajetórias por meio de 

informações de contexto, o modelo proposto nesta seção estende o metamodelo definido em 

Vieira et al. (2009), apresentado na Seção 2.5.  

De acordo com este metamodelo, o próprio objeto móvel é considerado como uma entidade 

contextual (e.g. pessoa, animal, veículo). Da mesma forma, os elementos semânticos das 

trajetórias também o são (stops, moves, sub-stops e sub-moves). Neste caso, para a entidade 

objeto móvel são considerados como elementos contextuais a própria identificação deste (e.g 

modelo do veículo, nome da pessoa, espécie do animal). Já para as entidades contextuais 

referidas como stops, moves, sub-stops e sub-moves, são considerados como elementos 

contextuais os atributos de intervalo de tempo, variação de velocidade, direção e comprimento 

de sub-trajetória destes elemento semânticos. 

Para o domínio de trajetórias, o foco pode representar a ação do objeto móvel ao realizar uma 

atividade de interesse da aplicação. O método proposto adiciona semântica nas trajetórias por 

meios dos elementos semânticos definidos como stops, moves, sub-stops e sub-moves. A 
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semântica adicionada é adquirida a partir de uma base de informações de contexto sobre o 

domínio no qual o objeto móvel realiza suas atividades, ou seja, esta base de informações de 

contexto diz respeito a fonte de contexto definida em (Vieira et al., 2009).  

 De acordo com o metamodelo detalhado na Seção 2.5, para processar um elemento contextual 

são consideradas regras de associação como, por exemplo, regras de produção. Uma regra de 

produção indica um conjunto de ações que devem ser executadas quando um conjunto de 

condições for satisfeito. Assim, uma regra de produção para atividades de pesca com espinhel 

pelágico é representada como no Quadro 1 (exemplo fictício). Neste exemplo, a regra 1 indica 

que para um stop ser rotulado com a semântica “Lançamento”, o mesmo deve possuir um 

intervalo de tempo entre 5 e 8 horas, uma velocidade menor ou igual a 18 km/h, variação de 

direção menor ou igual a 45 graus, comprimento de no máximo 120 km da sub-trajetória e, por 

fim, não deve haver encontro espaço-temporal entre objetos móveis diferentes (barcos 

diferentes). Por outro lado, a regra 4 indica que caso um stop possua um intervalo de tempo 

entre 0,5 e 1 hora, uma variação de velocidade menor ou igual a 15 km/h, uma variação de 

direção menor ou igual a 20 graus, um comprimento de sub-trajetória menor ou igual a 50 km 

Regra 1: 

 Condições 

  Stop.tempo >= 5h 

  Stop.tempo <= 8h 

  Stop.velocidade <= 18 km/h 

  Stop.direção <= 45 graus 

  Stop.sub-trajetória.comprimento <= 120Km 

  NOT(ObjetoMovel.encontra(outroObjetoMóvel)) 

 Ações 

  AdicionaSemânticaAStop(“Lançamento”) 

[...] 

Regra 4: 

 Condições 

  Stop.tempo >= 0,5h 

  Stop.tempo <= 1h 

  Stop.velocidade <= 15 km/h 

  Stop.direção <= 20 graus 

  Stop.sub-trajetória.comprimento <= 50Km 

  ObjetoMovel.encontra(outroObjetoMóvel) 

 Ações 

  AdicionaSemânticaAStop(“Roubo de pescado”) 

Quadro 1 - Exemplo de regras para o domínio de barcos de pesca com espinhel 
pelágico 
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e, por fim, se for possível que o objeto móvel que gerou esse stop se encontre com outro 

objeto móvel, nessas condições, esse stop deve ser rotulado como “Roubo de Pescado”. 

No modelo de contexto para trajetórias proposto nesta dissertação, o foco é chamado de 

“Situação de Contexto”. Assim, as ações definidas em cada uma das regras do Quadro 1 rotulam 

stops ou moves com alguma situação de contexto específica, ou foco. Esta situação de contexto 

pode ter significados diferentes para diferentes entidades contextuais (stops, sub-stops, moves 

e sub-moves). Conforme apresentado na Definição 4, as situações de contexto de stops e sub-

stops podem ser tanto as regiões no espaço em que estes elementos foram gerados como as 

atividades realizadas pelo objeto móvel no intervalo de tempo destes elementos. Em relação 

aos moves e sub-moves, a situação de contexto pode ser a direção do objeto móvel ao executar 

este elemento ou o meio de locomoção que o objeto móvel utilizou ao executá-lo. 

Por fim, a fonte de contexto definida no modelo de contexto para trajetórias é uma base de 

informações de contexto na qual os valores dos CEs são apresentados e capturados pelos 

algoritmos definidos na Seção 3.4. Esta base de informações de contexto foi definida como 

“Base de Informações de Contexto de Trajetórias” (TCIB – Trajectory Context Information Base, 

em inglês). A TCIB possui, para um objeto móvel de um domínio específico, valores de 

elementos contextuais (CEs) representados por meio de regras que caracterizam situações 

específicas de contexto. Cada situação de contexto presente em TCIB diz respeito a uma 

situação possível de ser realizada em um stop, sub-stop, move ou sub-move (entidades 

contextuais). A Definição 5 apresenta a definição de uma TCIB.  

Definição 5 (Trajectory Context Information Base): Uma Base de Informações de Contexto de 

Trajetórias é formada por um conjunto de regras, no formato tabular, no qual cada linha da 

tabela representa uma situação de contexto específica de um determinado domínio. Cada 

situação de contexto é representada por uma semântica associada a um conjunto de 

informações de contexto formadas por regras. Estas regras são estáticas e devem ser definidas 

por um especialista do domínio. As regras representam valores de cinco propriedades do stop 

ou do move, e essas propriedades são definidas como elementos contextuais (CEs):  
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(i) Intervalo de tempo; 

(ii) Variação máxima de direção; 

(iii) Variação máxima de velocidade; 

(iv) Comprimento máximo da sub-trajetória (opcional); 

(v) Informação que representa a possibilidade (SIM ou NÃO) de, na situação de contexto 

representada, ocorrer encontro entre objetos móveis diferentes. 

A Tabela 1 ilustra um exemplo para uma TCIB representando situações de contexto para o 

cenário definido na Seção 1.2: o de trajetória de barcos de pesca com espinhel pelágico. Neste 

caso, de acordo com esta TCIB, o objeto móvel (barco) pode realizar o lançamento do espinhel 

(linha 1), estar à deriva (linha 2) ou estar realizando o recolhimento do espinhel (linha 3). Por 

outro lado, o barco pode estar se movimento para áreas de pesca (locais onde geralmente 

possuem bancos de pesca) (linha 5) ou em direção ao porto marítimo (linha 6). Por fim, a linha 

4 da Tabela 1 apresenta uma situação denominada como “Roubo de Pescado”. Nesta situação 

de contexto, para que o barco esteja realizando-a, é necessário que haja encontro de 

trajetórias com outro objeto móvel (barco) – este fato é identificado por meio do elemento 

contextual ENCONTRO da Tabela 1. Esta é uma situação comum de ocorrer neste tipo de 

atividade e pode ser interessante seu uso para fins de fiscalização de tributos.   

Além de TCIB ser considerada uma fonte de contexto, dispositivos e sensores de localização - 

como tecnologias GPS - por exemplo, também são considerados como fontes de contexto para 

este trabalho. Este tipo de tecnologia é responsável por capturar o contexto de localização das 

trajetórias brutas.  

Finalmente, todos os conceitos referentes a contexto e apresentados até então, podem ser 

relacionados em um modelo de contexto como mostra a Figura 17. Este modelo foi definido 

por meio de um diagrama de classes em UML (OMG, 1989) e utilizando os conceitos do 

metamodelo de contexto apresentado na Seção 2.5 desta dissertação. 
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Tabela 1- TCIB para um Shopping Center 

 TIPO TEMPO_MIN TEMPO_MAX MAX_DIR MAX_VEL MAX_COMP ENCONTRO 
SITUAÇÃO DE 

CONTEXTO 

1 Stop 5 h 8 h 45 graus 18 km/h 120 Km NÃO Lançamento 

2 Stop 1 h 4 h 70 18 km/h 25,55 Km NÃO Espera 

3 Stop 9 h 14 h 45 
12,6 
km/h 

150 Km NÃO Recolhimento 

4 Stop 0,5 h 1 h 20 15 Km/h 50 Km SIM 
Roubo de 
pescado 

5 Move 22 h 24,5 h 10 18 km/h 400 Km NÃO 
Viagem entre 

áreas  

6 Move 80 h 120 h 30 
14,4 
km/h 

2000 Km NÃO 
Viagem 
de/para 

porto 

 

 

Figura 17 - Modelo de Contexto para Trajetórias 

De acordo com a Figura 17, uma trajetória pode ser composta por stops e moves. Cada stop e 

move de uma trajetória possui uma sub-trajetória que, por sua vez, podem possuir sub-stops e 

sub-moves. Cada sub-stop é um stop e ambos possuem dois conceitos que são definidos com o 

estereótipo <<Foco>> para denotar uma Situação de Contexto. Estes conceitos são inferidos a 

partir dos elementos contextualizados e podem ser: (1) atividade realizada pelo objeto móvel 
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em um (2) determinado local. Da mesma forma, um sub-move é um move e ambos possuem 

dois conceitos que também são definidos pelo estereótipo <<Foco>>. Estes conceitos são 

inferidos a partir dos elementos contextualizados e podem ser: (1) um meio de locomoção que 

foi utilizado pelo objeto móvel e (2) a direção do movimento realizado. A seção seguinte 

aborda os algoritmos implementados pelo método MTSA para que a inferência sobre stops e 

moves seja realizada utilizando os conceitos apresentados no modelo de contexto para 

trajetórias. 

3.4 Algoritmos implementados pelo MTSA 

Além da Base de Informações de Contexto de Trajetórias (TCIB), o método MTSA também 

recebe como entrada um conjunto de stops e moves e retorna um conjunto de stops e moves 

contextualizados, tal qual é ilustrado na Figura 18. A Listagem 1 apresenta o pseudocódigo do 

algoritmo principal do método proposto. Este algoritmo invoca os métodos específicos para 

inferência em stops (linha 11), em moves (linha 12), e por fim, verifica, para cada stop 

contextualizado, se algum deles foi inferido de forma ambígua (i.e. rotulado com mais do que 

uma semântica diferente). Em caso afirmativo, o algoritmo principal invoca o método 

responsável por resolver este problema de ambigüidade, denominado de 

executaInferenciaDeEncontro (linha 16). Os pseudocódigos de cada algoritmo 

utilizado pelo método MTSA são apresentados nos Apêndices da dissertação. 

1  INPUT:  

2 stops   //Conjunto de Stops 

3 moves  //Conjunto de Moves 

4 kBase  //Base de Informações de Contexto 

5  

6  OUTPUT: C  //Conjunto de elementos contextualizados 

7 

8  METHOD: 

9  C -> { };   

10  

11 C -> executaInferenciaNosStops( stops, kBase ); //método de inferência de stops 

12 C -> C + executaInferenciaNosMoves( moves, kBase ); //inferência para moves 

13 

14 FOR each stop s in C DO //analisa se há encontro de trajetórias   

15  qtde_de_objetivos = size(getObjetivos(s)); 

16 IF(qtde_de_objetivos > 1 ) s := executaInferenciaDeEncontro ( s, kBase ); 

17 END IF; 

18 END FOR; 

19 

20 END METHOD; 

Listagem 1 - Pseudocódigo do algoritmo principal do método MTSA 
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Esta seção está organizada da seguinte forma. Os algoritmos invocados nas linhas 11, 12 

Listagem 1 (executaInferenciaNosStops e executaInferenciaNosMoves) 

invocam um mesmo algoritmo que é responsável por acessar TCIB e adicionar semântica aos 

elementos, sejam eles stops ou moves. Este algoritmo, denominado 

contextualizaElementos, é apresentado na Seção 3.4.1. Quando um elemento (stop, 

move, sub-stop ou sub-move) não é contextualizado, o MTSA invoca um novo algoritmo que é 

responsável pela geração de elementos a partir das sub-trajetórias destes elementos. Essa 

geração ocorre para que esses novos elementos (sub-stops e sub-moves) sejam analisados e 

seja verificado se eles podem ser contextualizados. O algoritmo que gera estes elementos é 

abordado na Seção 3.4.2. Por fim, a Seção 3.4.3 apresenta o método responsável pela 

resolução do problema de stops inferidos com mais do que uma informação semântica 

presente em TCIB (problema de ambigüidade). 

 

 

 

Stops e Moves 
contextualizados 

Stops e Moves TCIB 

MTSA 

Inferência 
nos Stops 

Inferência 
nos Moves 

Resolve 
ambuiguidade 

Stop
s 

Moves 

Stop 
ambíguo 

Stops 
contextualizados 

Moves 
contextualizados 

Ambuiguidade 
resolvida 

Figura 18 - Algoritmos do MTSA 
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3.4.1 Algoritmo que contextualiza os elementos 

O algoritmo contextualizaElementos (Apêndice A) adiciona semântica aos stops, sub-

stops, moves e sub-moves utilizando as informações da TCIB. Para isto, esse algoritmo acessa as 

regras de cada situação de contexto representada em TCIB e compara-as com os mesmos tipos 

de informações de cada stop ou cada move recebido como entrada. A Figura 19 ilustra como 

ocorre o processamento desse algoritmo.  

Para cada situação de contexto presente em TCIB, o algoritmo processa cinco condições para 

cada elemento recebido como parâmetro (stop, move, sub-stop ou sub-move). Na primeira 

condição (rótulo 1 da Figura 19) é verificado se a situação de contexto que está sendo 

considerada refere-se a uma situação para o mesmo tipo de elemento que está sendo 

processado. Por exemplo, caso o elemento sendo considerado seja um stop, a situação a ser 

analisada também deve ser uma situação referente a um stop. Em caso afirmativo, o algoritmo 

processa a próxima condição (rótulo 2). Em caso negativo, o algoritmo processa a próxima 

situação de contexto para o elemento que está sendo analisado. Na segunda condição (rótulo 2 

da Figura 19), o algoritmo verifica se o intervalo de tempo do elemento (stop ou move) 

Para cada elemento 

Para cada situação de contexto 

Stops e Moves 

1 2 3 4 

5 

Adiciona Semântica Próxima Situação 

SIM SIM SIM SIM 

SIM 

NÃO NÃO 
NÃO 

NÃO NÃO 

Stops e/ou Moves Contextualizados 

Figura 19 - Processamento do Algoritmo que contextualiza stops, sub-stops, moves e sub-moves 



Capítulo 3 – O Método MTSA 

 

 

Uso de Contexto para Adição de Semântica a Trajetórias de Objetos Móveis Bruno Neiva Moreno 

 

50 

pertence ao intervalo de tempo representado na situação de contexto que está sendo 

investigada. As condições rotuladas por 3 e 4 verificam se a variação de direção e de velocidade 

do elemento são menores ou iguais à variação máxima de direção e de velocidade descrita pela 

situação de contexto presente em TCIB, respectivamente. Por fim, a última condição, de 

verificação do comprimento da sub-trajetória, é opcional. Assim, o comprimento da sub-

trajetória de um stop ou um move só é comparado à regra de comprimento de sub-trajetória, 

caso essa regra exista em TCIB. Caso contrário, se o comprimento da sub-trajetória for, de fato, 

menor ou igual ao comprimento descrito na situação de contexto considerada, então o 

elemento que está sendo analisado é contextualizado com a semântica relacionada à situação 

de contexto em questão. 

O algoritmo que contextualiza elementos é invocado por ambos os algoritmos: o que realiza 

inferência sobre stops e o que realiza inferência sobre os moves. Este algoritmo recebe stops, 

sub-stops, moves e sub-moves como dados de entrada. O processamento sobre sub-stops e 

sub-moves ocorre quando não foi possível a contextualização do stop ou do move que os gerou. 

Então, quando este algoritmo não adiciona semântica a qualquer elemento (stop, move, sub-

stop ou sub-move), o próximo algoritmo que é invocado gera sub-elementos para que, mais 

uma vez, o processo de contextualização seja executado sobre esses novos elementos. O 

algoritmo de geração de sub-elementos é apresentado na seção seguinte. 

3.4.2 Algoritmo que gera sub-stops e sub-moves 

O algoritmo computaSubElementos (Apêndice B) é responsável pela geração de sub-stops 

e sub-moves. Este algoritmo é invocado pelo método executaInferenciaNosStops 

(Apêndice C) quando o stop ou sub-stop analisado por executaInferenciaNosStops não 

é contextualizado e é necessário a geração de sub-elementos (sub-stops e sub-moves) para que 

seja verificada a possibilidade de contextualização destes sub-elementos a partir das 

informações presentes em TCIB. O método executaInferenciaNosMoves (Apêndice D) 

realiza o mesmo procedimento descrito anteriormente só que para moves e sub-moves. O 

método computaSubElementos recebe como parâmetro uma TCIB e um conjunto de 
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elementos da trajetória. Este conjunto de elementos pode conter stops, moves, sub-stops ou 

sub-moves. Para gerar sub-elementos a partir do conjunto de stops e moves recebidos como 

entrada, o método precisa acessar a sub-trajetória desses stops e moves e processar os 

métodos DB-SMoT (Manso et al., 2010) e CB-SMoT (Palma et al., 2008). A geração de sub-stops 

e sub-moves utilizando esses métodos é realizada por meio de uma abordagem de 

automatização de parâmetros utilizando as informações contidas em TCIB. Esta automatização 

dos parâmetros do CB-SMoT e DB-SMoT se caracteriza como contribuição deste trabalho para a 

área de análise de trajetórias pelo fato de que a definição destes parâmetros de forma manual 

exige um conhecimento prévio a respeito do domínio, necessitando da presença de um 

especialista. Assim, ambos os métodos são executados diversas vezes, dependendo do número 

de regras presente na base de informações de contexto. A Figura 20 mostra que, 

primeiramente, o método invocado é o DB-SMoT e, em seguida, o método CB-SMoT é 

executado.  

O CB-SMoT e o DB-SMoT possuem um parâmetro de entrada que diz respeito ao intervalo 

mínimo de tempo que um cluster deve ter para que seja considerado um stop (minTime). 

Então, o CB-SMoT e o DB-SMoT só consideram como stops aqueles clusters que possuem 

intervalo de tempo maior ou igual à minTime. O MTSA foi definido para que o valor desse 

parâmetro, em ambos os métodos, seja igual ao menor valor de intervalo de tempo 

representado em TCIB. Por exemplo, caso o método MTSA receba um conjunto de informações 

de contexto tal qual representado na Tabela 1, os métodos CB-SMoT e DB-SMoT criam sub-

stops com intervalos de tempo maior do que 0,5 h (valor de TEMPO_MIN da situação de 

contexto da última linha da tabela citada). Além do parâmetro minTime, o CB-SMoT também 

recebe outros dois parâmetros: um que representa a velocidade máxima que um ponto da 

trajetória pode ter para que seja colocado em um cluster e outro que diz respeito a velocidade 

Stops ou 
Moves 

Para cada elemento 

DB-SMoT CB-SMoT Sub-Elementos 

Figura 20 - Processamento do algoritmo que gera sub-elementos 
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média máxima que um cluster pode ter para que seja considerado um stop (speedLimit e 

avgSpeed, respectivamente) (Palma et al., 2008). O MTSA foi definido de forma que os valores 

que são passados para esses parâmetros se referem a todos os valores de velocidade presentes 

em TCIB. Por exemplo, para a Tabela 1, no que diz respeito aos parâmetros que representam 

velocidades (como o speedLimit e avgSpeed), estes parâmetros recebem os valores da tabela 

que representam exatamente valores de velocidades. Ou seja, speedLimit e avgSpeed recebem 

os valores 0.1, 2.0, 0.5 e, por fim, 6.0.  

O método DB-SMoT, além do parâmetro minTime, recebe também outros dois parâmetros de 

entrada: um que diz respeito a variação mínima de direção que um ponto de trajetória deve ter 

para que seja colocado em um cluster (avgDir) e outro que se refere a uma margem de 

tolerância de pontos da trajetória que devem ser colocados em um cluster mesmo que não 

variem de direção (tolerance). O método MTSA foi definido de forma que os valores que são 

passados para o parâmetro avgDir são capturados a partir de TCIB e se referem a todos os 

valores daquela base que dizem respeito a valores de direção. Por exemplo, para a base da 

Tabela 1, o parâmetro avgDir recebe os valores da referida tabela que representam valores de 

direção. Neste caso, avgDir recebe 1.0, 45.0, 20.0 e, por fim, 60.0. Esses valores, em trechos 

seguintes do algoritmo computaSubElementos são passados como valores do parâmetro 

avgDir em diversas execuções do DB-SMoT. Para a automatização de parâmetros pelo MTSA, o 

parâmetro tolerance recebe diversos valores presentes em um intervalo que depende do valor 

do menor intervalo de tempo presente em TCIB.  

Diante do exposto, é importante salientar que o DB-SMoT é executado diversas vezes para uma 

mesma trajetória e, da mesma forma, o CB-SMoT é executado também diversas vezes. A 

quantidade de vezes que ambos os métodos são executados depende da quantidade de 

situações de contexto representadas em TCIB, já que os valores dos parâmetros de entrada são 

obtidos por meio de TCIB. 
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3.4.3 Pseudocódigo do algoritmo de tratamento da ambigüidade 

O método executaInferenciaDeEncontro (Apêndice E) é invocado na linha 16 da 

Listagem 1. Além da base contendo informações de contexto (TCIB), este método recebe como 

parâmetro um stop que foi contextualizado com mais do que uma semântica presente em TCIB 

(variável cStop). O processamento do método executaInferenciaDeEncontro é 

ilustrado na Figura 21.  

Este método verifica se, para o stop recebido como entrada, existe outro stop ou sub-stop de 

outro objeto móvel que ocorreu no mesmo local e durante o mesmo intervalo de tempo. Estas 

duas condições são analisadas por meio de um uma seqüência de comandos escritos em SQL. 

Estas instruções são apresentadas no Quadro 2. As duas interrogações presentes no código 

deste quadro dizem respeito ao identificador da trajetória e ao identificador do stop passado 

por parâmetro, os quais identificam um stop univocamente. 

select distinct b.tid, b.gid, b.start_time, b.end_time, b.avg_speed, b.avg_dir, b.goals from  

(select * from tb_contextualized_stops_and_substops where tid = ? and gid = ?) as a,  

(select * from tb_contextualized_stops_and_substops) as b  

where a.tid != b.tid and intersects(a.the_geom, b.the_geom) and (a.end_time,a.start_time)  

overlaps (b.end_time,b.start_time) = 'true' 

Quadro 2 – Código usado para detectar encontro de trajetórias 

Por exemplo, caso um stop contextualizado s1, presente na lista C da Listagem 1, tenha sido 

rotulado com mais de uma semântica, s1 é passado como parâmetro para o método 

executaInferenciaDeEncontro. Por sua vez, em um primeiro momento, este método 

Figura 21 - Processamento do método de resolução de ambiguidade 
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invoca a seqüência de comandos do Quadro 2 para verificar se há outro stop ou sub-stop 

contextualizado, de outro objeto móvel, que tenha ocorrido no mesmo intervalo de tempo de 

s1 e que sua geometria intercepte a geometria de s1.  

Caso o algoritmo detecte outro elemento de parada, de outro objeto móvel, no mesmo local e 

no mesmo intervalo de tempo do stop que foi recebido como parâmetro, o método verifica se 

ambos os stops foram rotulados pela mesma situação de contexto. Após isto, o método analisa 

se, de acordo com a TCIB, a situação em que ambos os elementos foi rotulada permite que haja 

encontro de trajetórias de objetos móveis. O método verifica se os stops que ocorrem no 

mesmo local e durante o mesmo intervalo de tempo foram contextualizados com a mesma 

semântica. Em caso afirmativo, o problema de ambigüidade do stop recebido como entrada é 

resolvido. Caso algumas das condições citadas não sejam satisfeitas, o método não resolve o 

problema de ambigüidade. 

3.5 Conclusão 

Com o propósito de aperfeiçoar o processo de análise de trajetórias espaço-temporais, o 

método MTSA foi programado utilizando a linguagem Java, oferecendo uma interface gráfica 

intuitiva na qual o usuário pode fazer uso do processo de descoberta de conhecimento que o 

método oferece. 

Além disso, pelo fato de ter sido desenvolvido em Java, o método permite que seja integrado a 

sistemas que permitam uma melhor utilização do mesmo e uma melhor análise dos resultados 

gerados pelo MTSA. Por exemplo, o MTSA pode ser agregado ao Weka (Witten e Frank, 2005), 

permitindo que diversas técnicas de mineração de dados sejam utilizadas em dados espaço-

temporais contextualizados com semântica definida pelo MTSA. Da mesma forma, o sistema 

permite integração com um SIG aberto, como o OpenJUMP (OpenJUMP, 2010), por exemplo, 

permitindo a visualização direta dos dados inferidos em uma plataforma de visualização 

específica para dados geográficos.  
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O MTSA foi programado levando em consideração o tradicional conceito de arquitetura de 

software MVC (Model-View-Controller) (Gamma et al., 2000) (Krasner e Pope, 1988) no qual o 

sistema é dividido em três camadas havendo uma clara separação de conceitos de lógica de 

negócio, interface com o usuário e modelagem de dados diretamente com o banco de dados. 

Como Sistema Gerenciador de Banco de Dados, foi utilizado o PostgreSQL (PostgreSQL, 2011) e 

seu módulo de acesso a banco de dados geográficos PostGIS (PostGIS, 2011). 

O MTSA pode ser executado para trajetórias de domínios distintos, contanto que estas 

trajetórias, bem como seus stops e moves, estejam armazenados em um banco de dados 

geográfico. A tabela que armazena os dados brutos da trajetória deve possuir colunas que 

representem o instante, a latitude e a longitude de cada ponto da trajetória. Além da tabela de 

trajetórias, devem ser passadas ao método as tabelas onde os stops e os moves da trajetória 

estão armazenados. Após a execução da inferência sobre os stops e os moves, o método cria 

tabelas que armazenam os stops e os moves contextualizados, permitindo que os resultados 

gerados sejam avaliados de forma estática. 

Tendo exposto o método MTSA, o capítulo seguinte apresenta resultados da execução desse 

método sobre dados de trajetória de diferentes domínios, tais como dados de trajetória de 

barcos de pesca, dados de trajetória de alunos da Universidade Federal de Pernambuco e dados 

de pedestres em um parque nacional holandês. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 

4 

4. Experimentos 

 

Este capítulo apresenta os resultados da execução do MTSA (Method for Trajectory 

Semantic Annotation). O método foi executado recebendo trajetórias de diferentes domínios 

com o propósito de avaliar sua eficácia em áreas distintas de aplicação. 
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4.1 Introdução 

Este capítulo contém os resultados da execução do método MTSA sob três conjuntos de dados 

diferentes: (1) trajetórias de barcos de pesca oceânica, (2) trajetórias de alunos da graduação 

da Universidade Federal de Pernambuco e (3) trajetórias de pedestres em um parque da 

Holanda. O objetivo dos experimentos com o MTSA, utilizando variados conjuntos de dados foi 

mostrar a sua aplicação em diferentes domínios e para diferentes objetivos.  

Os dados referentes ao barco de pesca oceânica possuem informações sobre os locais exatos 

em que ocorreram as atividades de pesca, o que permitiu que os resultados gerados pelo MTSA 

fossem validados. Esses resultados são apresentados na Seção 4.2. Os dados de trajetória 

capturados pelos alunos da UFPE são apresentados na Seção 4.3. Estes dados foram 

disponibilizados também juntamente com as informações dos locais onde os alunos realizaram 

suas atividades no dia a dia, o que permitiu que os resultados da execução MTSA fossem 

validados. Por fim, os dados de trajetórias de pedestres no parque holandês foram 

disponibilizados apenas com uma informação, esta informação diz respeito a atividade 

predominante realizada pelo pedestre no parque em cada trajetória. Ou seja, neste último 

conjunto de dados não é informado os locais exatos nem os instantes de tempo em que essas 

atividades foram realmente realizadas. Assim, uma vez que estas informações não foram 

disponibilizadas, os resultados da inferência sobre este conjunto de dados foram comparados 

de forma subjetiva, observando seu resultado com as informações presentes no software 

Google Earth (Google Earth, 2011). Os resultados desse último experimento são apresentados 

na Seção 4.4. 

4.2 Experimento I: Trajetórias de Pesca Oceânica 

As embarcações pesqueiras que operam no litoral brasileiro são obrigadas, por lei, a 

participarem do Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite 

(PREPS) (PREPS, 2006). O PREPS foi instituído com a finalidade de monitorar o controle das 

operações da frota pesqueira (Santos et al., 2009). Esse monitoramento consiste, na verdade, 
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no rastreamento das embarcações por meio de dispositivos GPS. Em linhas gerais, este 

programa exige que sistemas de GPS sejam instalados em todas as embarcações que realizam 

suas atividades de pesca em território brasileiro, gerando grandes quantidades de dados de 

trajetórias. Geralmente, os aparelhos de GPS instalados nestas embarcações capturam os 

dados das trajetórias dos barcos em intervalos de 30, 45 ou 60 minutos. 

A Figura 22 mostra a trajetória de um barco de pesca chamado Chung Kuo 85 (Manso et al., 

2010). Este barco realiza pesca com espinhel pelágico. Neste tipo de pesca, cada lance de pesca 

é composto, basicamente, por três atividades: (1) lançamento do espinhel, (2) espera à deriva e 

(3) recolhimento do espinhel. A Figura 1, mostrada no início desta dissertação, ilustra – de 

forma simples – o que é um espinhel. De acordo com o PREPS, cada embarcação que realiza a 

pesca com espinhel pelágico deve ter um marinheiro responsável para preencher, no mapa de 

bordo, as coordenadas de inicio e fim de cada uma dessas atividades. Estas informações 

também devem ser disponibilizadas ao PREPRS com o objetivo de fiscalizar as operações de 

pesca no litoral brasileiro. O objetivo de se realizar este experimento é justamente descobrir 

estas atividades utilizando o MTSA e comparar seus resultados com as informações presentes 

no mapa de bordo. 

Os rótulos A, B e C da Figura 22 representam regiões onde ocorreram os lances de pesca. Nesta 

dissertação, estas regiões são denominadas como áreas de pesca. O rótulo “P” na Figura 22 

representa o porto marítimo de onde a embarcação realizou sua partida e sua chegada. A 

Figura 23 ilustra cada uma das áreas de pesca de forma mais detalhada. Nesta figura, pode-se 

observar que determinados trechos da trajetória possuem pontos representados por cores 

diferentes: pontos de cor verde indicam que, de acordo com o mapa de bordo, são pontos nos 

quais o barco lançou o espinhel; pontos de cor azul representam locais nos quais o barco estava 

à deriva, esperando que o pescado fosse capturado pelos anzóis, e finalmente, os pontos de cor 

amarela representam as partes da trajetória onde o barco realizou a atividade de recolhimento 

do espinhel.  
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Figura 22 - Trajetória do Chung Kuo 85 e suas áreas de pesca 

4.2.1 Planejamento do Experimento com Trajetória de Pesca Oceânica 

Em trajetórias de barcos de pesca oceânica, no qual não existem restrições de navegação, a 

variação de direção para este tipo de trajetória geralmente é alta. Por este fato, foram 

passados como parâmetro do MTSA, 9 stops e 10 moves de entrada gerados pelo DB-SMoT. 

Para que estes stops e moves fossem gerados, foram passados como parâmetro do DB-SMOT 

os seguintes valores: minDir = 10; minTime = 36000 e maxTol = 2.  

A execução do MTSA para a trajetória de pesca oceânica tem o propósito de descobrir as 

atividades realizadas pelo barco de pesca nos stops e sub-stops e descobrir a direção do barco 

ao realizar os moves e sub-moves. Além dos stops recebidos como entrada, o método de 

inferência também recebeu a TCIB apresentada na Tabela 2, representando todas as atividades 

que a embarcação pesqueira realizou na trajetória em estudo. Para este domínio, por se tratar 

de apenas uma trajetória de um barco de pesca, não houve qualquer atividade que possuísse 
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encontro de trajetórias que pudesse ser representado em TCIB. O encontro de trajetória é 

representado pelo valor “SIM” na coluna ENCONTRO de TCIB. Neste caso, todas as situações de 

contexto possuem o “NÃO” para esta coluna. Além disso, foram definidas três direções do 

movimento do barco nos moves: (1) viagem entre lances de pesca, (2) viagem entre áreas de 

pesca e, por último, (3) viagem de/para porto. 

 

Figura 23 – Detalhamento das áreas de pesca da trajetória do Chung Kuo 85 

Tabela 2 - TCIB para o domínio de pesca 

 TIPO TEMPO_MIN TEMPO_MAX MAX_DIR MAX_VEL MAX_COMP ENCONTRO 
SITUAÇÃO DE 

CONTEXTO 

1 Stop 5 h 8 h 45 18 km/h 120 Km NÃO Lançamento 

2 Stop 1 h 4 h 70 18 km/h 25,55 Km NÃO Espera 

3 Stop 3,5 h 5,5 h 45 12,6 km/h 50 Km NÃO Espera 

4 Stop 9 h 14 h 45 12,6 km/h 150 Km NÃO Recolhimento 

5 Move 0,5 h 24,5 h 90 18 km/h 400 Km NÃO Viagem entre lances 

6 Move 22 h 24,5 h 10 18 km/h 400 Km NÃO Viagem entre áreas  

7 Move 80 h 120 h 30 14,4 km/h 2000 Km NÃO Viagem de/para porto 
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A Tabela 2 foi elaborada utilizando as informações contidas no mapa de bordo do Chung Kuo 

85, já que este documento contém as informações sobre instantes de início e fim e 

coordenadas de início e fim de todas as atividades do barco no cruzeiro. Ou seja, por meio de 

uma análise detalhada de cada ponto da trajetória nas áreas de lançamento, recolhimento e 

espera do espinhel, foi possível calcular o valor aproximado de cada situação de contexto 

presente nesta tabela.  

Os stops recebidos como entrada, quando visualizados em um SIG, são representados como 

linhas. As linhas pretas da Figura 24 mostram os stops recebidos como entrada para a trajetória 

em estudo. Nesta figura, os stops estão sobrepondo os locais onde, de fato, ocorreram as 

atividades de pesca. Para este experimento são analisados casos de inferência para cada uma 

das atividades descritas na base da Tabela 2. 

 

Figura 24 - Stops gerados pelo DB-SMoT e passados como entrada para o MTSA 

4.2.2 Resultados da execução do MTSA sobre dados de trajetória de 

pesca oceânica 

Após a execução do método de inferência, nenhum stop foi contextualizado diretamente. Isto 

ocorreu pelo fato de que as informações de contexto desses stops não se enquadravam em 

qualquer informação sobre as situações de contexto representadas na TCIB passada como 
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parâmetro. Assim, a adição de semântica ocorreu somente após a geração de sub-stops. Em 

relação aos moves, dos dez desses elementos recebidos como entrada, seis foram 

contextualizados diretamente, sendo necessário gerar sub-moves somente a partir de quatro 

moves que foram passados como parâmetro.  

Esta seção é organizada da seguinte forma. Em uma primeira parte são demonstrados os 

resultados da inferência sobre os stops e sub-stops e, por fim, são apresentados os resultados 

da inferência sobre os moves e sub-moves. 

 Resultados da inferência sobre stops e sub-stops 

A Figura 25 (1) ilustra os sub-stops contextualizados da área de pesca (A) da Figura 23. A Figura 

25 (2) ilustra apenas o lançamento (pontos de cor verde), a espera (pontos de cor azul) e o 

recolhimento (pontos de cor amarelo) do espinhel durante o quarto lance de pesca (área em 

destaque). Na mesma região destacada estão sobrepostos todos sub-stops contextualizados. A 

Tabela 3 ilustra as tuplas que representam todos os sub-stops exibidos na Figura 25 (2). As 

colunas stop, sub-stop, move e sub-move representam, respectivamente, as chaves estrangeiras 

para esses elementos em suas respectivas tabelas, ou seja, de acordo com a Tabela 3, o sub-

stop com gid igual a 172 foi computado a partir da subtrajetória do move com gid igual a 1. Já o 

sub-stop com gid igual a 237 foi computado a partir da subtrajetória do sub-stop com gid igual a 

174. 

Após a análise dos resultados com as informações contidas no mapa de bordo, verificou-se que 

o único sub-stop inferido como “Lançamento”, que possui GID igual a 315, foi inferido de forma 

correta pelo método MTSA.  

A Tabela 4 descreve os resultados para os sub-stops da Tabela 3 que foram inferidos como 

“Espera”. Este resultado é relacionado com a atividade que foi, de fato, realizada na região 

inferida da trajetória. A linha 3 da Tabela 4 mostra que em determinada região na qual ocorreu 

um recolhimento do espinhel, o MTSA inferiu esta região como “Espera”. Isto ocorreu pelo fato 

de que o MTSA gerou sub-stops com curta duração de tempo na região do referido 
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recolhimento. Como a atividade de espera é uma atividade com um intervalo de tempo menor 

do que as demais, esse sub-stop foi inferido como sendo “Espera”.  

 

Figura 25 - Região de pesca inferida 

Tabela 3- Sub-stops contextualizados na área de pesca 

TID GID STOP 
SUB-
STOP 

MOVE 
SUB-

MOVE 
TEMPO_INICIAL TEMPO_FINAL AVG_VEL AVG_DIR 

SITUAÇÃO DE 
CONTEXTO 

1 172   1  2004-08-04 18:00:00 2004-08-04 20:00:00 0.705222 66.4229 Espera 

1 184   1  2004-08-04 17:00:00 2004-08-05 06:29:00 2.45117 30.8898 Recolhimento 
1 236  174   2004-08-04 16:00:00 2004-08-04 20:00:00 0.747329 59.7439 Espera 
1 237  174   2004-08-04 22:00:00 2004-08-05 00:00:00 2.38112 19.0662 Espera 
1 315    14 2004-08-04 12:00:00 2004-08-04 17:22:00 3.02045 19.509 Lançamento 
1 316    15 2004-08-04 20:21:00 2004-08-05 06:29:00 2.99598 14.1405 Recolhimento 
1 319    15 2004-08-04 20:21:00 2004-08-05 07:00:00 3.04468 13.5605 Recolhimento 

 

Tabela 4 - Resultado da inferência para os sub-stops inferidos como Espera 

 ATIVIDADE REAL ATIVIDADE INFERIDA GID 

1 Espera Espera 172 

2 Espera Espera 236 

3 Recolhimento Espera 237 

 

A Tabela 5 mostra o resultado para os sub-stops da Tabela 3 que foram contextualizados como 

“Recolhimento”. Da mesma forma como a Tabela 4, a Tabela 5 relaciona a atividade que foi 

inferida com a atividade que, de fato, foi realizada pelo barco na região da trajetória. Neste 

caso, na região em estudo, foram inferidos três sub-stops como sendo “Recolhimento” e, 
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conforme descrito no mapa de bordo, cada um desses sub-stops foram inferidos corretamente. 

Ou seja, nas regiões dos sub-stops inferidos e descritos na Tabela 5, a embarcação Chung Kuo 

85 estava realizando a operação de recolhimento do espinhel. 

Tabela 5 - Resultado da inferência para sub-stops inferidos como Recolhimento 

 
SITUAÇÃO DE CONTEXTO 

REAL 
SITUAÇÃO DE 

CONTEXTO INFERIDA 
GID 

1 Recolhimento Recolhimento 184 

2 Recolhimento Recolhimento 316 

3 Recolhimento Recolhimento 319 

 Resultados da inferência sobre moves e sub-moves 

De acordo com a seção 4.2.1, este experimento foi planejado de modo que a inferência sobre 

moves e sub-moves resultassem em conhecimento que descreva a direção do objeto móvel 

nestes elementos. Esta seção apresenta apenas o resultado da execução do método para 

contextualização sobre os moves. 

Dentre os seis moves inferidos pelo método MTSA, cinco deles foram inferidos incorretamente, 

apenas um foi inferido de forma correta. Este resultado pode ser visto na Tabela 6. Os moves 

que foram inferidos de forma errada são moves que foram passados por parâmetro para o 

MTSA que na verdade são localizados em locais reais de pesca, conforme pode ser visualizado 

na Tabela 6. A Figura 26 mostra o move com gid igual a 10 da Tabela 6. Este move, inferido 

como “Viagem para porto”, é representado pela linha preta mostrada como parte da trajetória. 

Tabela 6 - Resultado da inferência para moves inferidos na trajetória de pesca oceânica 

 
SITUAÇÃO DE CONTEXTO 

REAL 
SITUAÇÃO DE CONTEXTO 

INFERIDA  
GID 

1 Parte de lançamento Viagem entre lances 3 

2 Parte de lançamento Viagem entre lances 4 

3 Parte de lançamento Viagem entre lances 5 

4 Parte de lançamento Viagem entre lances 6 

5 Partes de Lances de pesca Viagem de/para porto 8 

6 Viagem para porto Viagem de/para porto 10 
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Figura 26 - Move inferido como "Viagem para porto" 

4.3 Experimento II: Trajetórias de Alunos da UFPE 

Na disciplina de Banco de Dados Avançados, ministrada no Centro de Informática da UFPE, 

foram disponibilizados dois aparelhos GPS para que os alunos da graduação pudessem capturar 

dados de localização e trabalhar com esses dados. O objetivo foi auxiliá-los no entendimento de 

tópicos relacionados a banco de dados geográficos e banco de dados para objetos móveis.  

Com o GPS ligado, os alunos preencheram um relatório descrevendo os locais onde estavam 

durante a captura. O referido conjunto de dados é composto por 8.886 dados brutos 

distribuídos em seis trajetórias de objetos móveis diferentes, todas ocorridas no mesmo dia. A 

captura destes dados ocorreu em diferentes áreas da cidade de Recife-PE e todas elas foram 

geradas de forma heterogênea no que diz respeito aos meios de locomoção: ora foram 

capturadas por pessoas caminhando, ora por pessoas em um veículo. Durante a captura das 

trajetórias, os alunos descreveram em um documento, os locais onde permaneceram por 
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determinados intervalos de tempo, porém não definiram os meios de locomoção utilizados. Os 

locais visitados pelos alunos estão descritos na Tabela 7. Uma visão das trajetórias dos alunos é 

mostrada na Figura 27. Além das trajetórias, esta figura ilustra também rótulos que 

representam os locais da Tabela 7. 

Esta seção apresenta os resultados da execução do método MTSA sobre essas trajetórias. A 

Seção a 4.3.1 discorre sobre como ocorreu o desenvolvimento dos experimentos e a Seção 

4.3.2 apresenta os resultados dessa execução. 

Tabela 7 – Locais descritos pelos alunos 

 
Local descrito Rótulo 

1 Casa 1 C1 

2 Casa 2 C2 

3 Posto de Gasolina PG 

4 Praça P 

5 Restaurante R 

6 Universidade U 

 

Figura 27 - Trajetórias dos Alunos 
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4.3.1 Planejamento do Experimento com Trajetórias de Alunos 

Por se tratar de trajetórias com navegação restrita, os stops e moves passados como parâmetro 

de entrada para o MTSA foram gerados pelo CB-SMoT (Palma et al., 2008), que gera clusters 

baseados na variação de velocidade dos pontos da trajetória. Neste caso, foram passados 39 

stops e 50 moves como entrada para o método de inferência. Para que esses elementos 

passados como parâmetros de entrada fossem gerados, o CB-SMoT foi executado com os 

seguintes parâmetros: avgSpeed = 0.9, speedLimit = 0.1 e minTime = 1800.  

A execução do MTSA sobre os dados de trajetórias de alunos foi planejada de modo que fossem 

descobertos apenas os locais onde os alunos realizaram alguma atividade. Por não haver 

descrição sobre os meios de locomoção utilizados pelos alunos, foi definida uma base TCIB 

contendo apenas informações sobre os locais presentes na Tabela 7. Esta base é descrita na 

Tabela 8.  

Tabela 8 - TCIB dos dados dos alunos 

 TIPO TEMPO_MIN TEMPO_MAX MAX_DIR MAX_VEL MAX_COMP ENCONTRO 
SITUAÇÃO DE 

CONTEXTO 

1 Stop 1800 s 2400 s 135 graus 0,02 m/s 60 metros SIM Universidade 

2 Stop 1800 s 2400 s 75 graus 0,12 m/s 250 metros SIM Universidade 

3 Stop 3300 s 3900 s 75 graus 0,01 m/s 25 metros SIM Restaurante 

4 Stop 3840 s 4200 s 80 graus 0,02 m/s 50 metros NÃO Praça 

5 Stop 1800 s 2100 s 85 graus 0,09 m/s 460 metros NÃO Casa 

6 Stop 2400 s 2700 s 80 graus 0,07 m/s 190 metros NÃO Casa 

7 Stop 3200 s 3600 s 70 graus 0,13 m/s 435 metros NÃO Casa 

8 Stop 4200 s 5200 s 95 graus 0,10 m/s 380 metros NÃO Casa 

9 Stop 14400 s 32400 s 75 graus 0,01 m/s 220 metros NÃO Casa 

10 Stop 14400 s 21600 s 65 graus 0,01 m/s 80 metros NÃO Trabalho 

11 Stop 600 s 630 s 70 graus 0,01 m/s 10 metros NÃO Posto de Gasolina 

 

A base de informações de contexto da Tabela 8 foi construída de maneira semelhante à TCIB do 

experimento anterior. Para construção desta base, foram utilizadas as informações fornecidas 

pelos alunos sobre os locais onde estavam em determinados intervalos de tempo e, a partir daí, 
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foram definidas as informações de contexto a serem inseridas na Tabela 8. Os resultados deste 

experimento são apresentados na seção seguinte de forma separada para cada local de parada 

exibido na Figura 27 e associados aos rótulos da Tabela 7.  

4.3.2 Resultados da Inferência sobre Dados dos Alunos 

Dos stops passados como parâmetro, três deles são localizados na região C1, definida como 

Residência de um dos alunos. Desses stops, um foi inferido como, de fato, sendo “Casa”. A 

partir dos stops que não foram contextualizados, foram gerados 106 sub-stops dos quais 

nenhum foi inferido. A falta de inferência desses sub-stops ocorreu pelo fato de que nenhum 

deles possuía as informações de contexto que estivessem representadas na base de 

informações de contexto passada como parâmetro. Com o mesmo conceito semântico de C1, já 

que também se trata de uma residência, seis stops passados como parâmetros estão 

localizados na região C2. Desses stops, dois foram inferidos como “Casa”. A partir dos stops que 

não foram contextualizados, foram gerados 75 sub-stops dos quais um foi inferido como “Posto 

de Gasolina”, se tratando, portanto, de um erro de inferência. Este erro ocorreu porque foram 

gerados muitos sub-stops na região “C2” e um desses sub-stops gerados possui um 

comportamento semelhante à situação de contexto referente a “Posto de Gasolina”.  A Tabela 

9 ilustra esse resultado destacando a inferência incorreta. 

Tabela 9 - Resultado da Inferência para o contexto da Casa (regiões C1 e C2) 

TIPO TID GID 
INTERVALO 
DE TEMPO 

VELOCIDADE 
MÉDIA 

DIREÇÃO 
MÉDIA 

COMPRIMENTO 
DA TRAJETÓRIA 

REGIÃO 
SITUAÇÃO DE 

CONTEXTO 
INFERIDA 

STOP 2 4 4433 s 0,06 m/s 78,11 graus 260,95 metros C1 Casa 
STOP 19 24 17887 s 0,01 m/s 72,73 graus 110,36 metros C2 Casa 
STOP 22 32 31540 s 0,01 m/s 74,93 graus 219,05 metros C2 Casa 

SUB-STOP 20 2351 606 s 0,01 m/s 31,84 graus 4,87 metros C2 Posto de Gasolina 

 

Por outro lado, na região descrita como PG, que se refere à situação de contexto referente a 

“Posto de Gasolina”, localiza-se apenas um stop que foi passado como parâmetro de entrada 

para o MTSA. Esse stop não foi contextualizado, e a partir dele, foi gerado um sub-stop que, 

finalmente, foi contextualizado como “Posto de Gasolina” como mostra a Tabela 10. 
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Tabela 10 - Resultado da Inferência para o contexto do Posto de Gasolina (região PG) 

TIPO TID GID 
INTERVALO 
DE TEMPO 

VELOCIDADE 
MÉDIA 

DIREÇÃO 
MÉDIA 

COMPRIMENTO 
DA TRAJETÓRIA 

REGIÃO 
SITUAÇÃO DE 

CONTEXTO 
INFERIDA 

SUB-STOP 2 4 610 s 0,01 m/s 66,66 graus 7,94 metros PG Posto de Gasolina 

 

A região P, que significa “Praça”, contém um dos stops passado como parâmetro para o método 

MTSA. Esse stop não foi contextualizado, e por isso, gerou dois sub-stops. Ambos foram 

contextualizados como “Praça”. Já na região do restaurante, definida como “R”, foi passado um 

stop como parâmetro e esse stop foi diretamente contextualizado como “Restaurante”. A 

Tabela 11 exibe esses resultados. 

Tabela 11 - Resultado da Inferência para o contexto de Praça e Restaurante (regiões P e R, respectivamente) 

TIPO TID GID 
INTERVALO 
DE TEMPO 

VELOCIDADE 
MÉDIA 

DIREÇÃO 
MÉDIA 

COMPRIMENTO 
DA TRAJETÓRIA 

REGIÃO 
SITUAÇÃO DE 

CONTEXTO 
INFERIDA 

SUB-STOP 16 1395 3881 s 0,01 m/s 76,46 graus 45,45 metros P Praça 
SUB-STOP 19 1398 4137 s 0,01 m/s 75,19 graus 48,45 metros P Praça 

STOP 19 23 3352 s 0,01 m/s 74,86 graus 21,67 metros R Restaurante 

 

Na região “Universidade” são localizados 13 stops dos 39 que foram passados como parâmetros 

de entrada. Desses 13 stops, quatro foram contextualizados como mostra a Tabela 12.  

Tabela 12 - Resultado da Inferência para o contexto da Universidade (região U) 

TIPO TID GID 
INTERVALO 
DE TEMPO 

VELOCIDADE 
MÉDIA 

DIREÇÃO 
MÉDIA 

COMPRIMENTO 
DA TRAJETÓRIA 

REGIÃO 
SITUAÇÃO DE 

CONTEXTO INFERIDA 

STOP 2 2 1989 s 0,01 m/s 40,60 graus 52,87 metros U Universidade/Casa 
STOP 6 11 1803 s 0,00 m/s 67,26 graus 10,08 metros U Universidade/Casa 
STOP 6 12 1899 s 0,02 m/s 134,85 graus 54,79 metros U Universidade 
STOP 20 27 2024 s 0,06 m/s 23,23 graus 115,75 metros U Universidade/Casa 

 

Conforme indicado na Tabela 12, existem três stops que foram contextualizados de forma 

ambígua, ou seja, foram associados pelo MTSA a mais de uma situação de contexto diferente. 

Neste caso, o método analisa se houve encontro de trajetórias seguindo os critérios do 

algoritmo definido na Seção 3.4.3. Assim, o problema de ambigüidade de stops rotulados com 

mais do que uma situação de contexto pode ser resolvido após a execução do algoritmo de 

resolução de ambigüidade de stops. 
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A Tabela 13 mostra os intervalos de tempo dos stops rotulados com mais do que uma situação 

de contexto. Observando a Tabela 13, percebe-se que os objetos móveis das trajetórias com tid 

= 2 e tid = 6 se sobrepõem no tempo entre o horário de 10:55:34 a 11:07:10. O algoritmo 

responsável pela resolução do problema de ambigüidade verificou que esses dois stops se 

sobrepõem no espaço também. Por fim, como ambos foram rotulados pela situação de 

contexto definida como “Universidade” e a TCIB permite que nesta situação ocorra encontro de 

trajetórias (coluna ENCONTRO da Tabela 8), os stops com gid = 2 e gid = 11 das trajetórias com 

tid = 2 e tid = 6, respectivamente, foram rotulados apenas como “Universidade” e não mais 

com dois rótulos do tipo “Universidade/Casa”, resolvendo assim o problema de ambigüidade. 

Tabela 13 – Intervalos de tempos dos stops ambíguos 

TID GID TEMPO INICIAL TEMPO FINAL 

2 2 2010-11-01 10:34:02 2010-11-01 11:07:10 
6 11 2010-11-01 10:55:34 2010-11-01 11:25:37 

20 27 2010-11-01 15:22:22 2010-11-01 15:56:06 

4.4 Experimento III: Trajetórias de pessoas em um parque 

Os experimentos desta seção foram realizados utilizando dados capturados por pedestres 

(Marwijk e Pitt, 2008) em um parque nacional holandês na província de Drenthe, o National 

Park Dwingelderveld, que tem uma área aproximada de 37 km² (Figura 28). A captura desses 

dados foi feita por pessoas que portavam um dispositivo GPS, e para cada pessoa, a atividade 

que foi realizada de forma predominante foi documentada. Além dos dados capturados, o 

grupo de pesquisa responsável por este conjunto de dados forneceu também uma 

documentação que informa, para cada objeto móvel, a atividade predominante realizada por 

este objeto móvel (pessoa), quando na geração da trajetória. 
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Figura 28 – Mapa do parque da Holanda - Fonte: http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Park_Dwingelderveld 

O referido conjunto de dados é composto por 141.821 dados brutos. Estes dados foram 

gerados por 369 objetos móveis e estão distribuídos em quase toda a área do parque. Esta área 

contém florestas, lagos, áreas para prática de caminhadas, áreas de acampamento, dentre 

outros atrativos de lazer. Devido à grande quantidade de dados e por ser impossível descrever 

todos os resultados aqui, foram escolhidas as trajetórias de quatro objetos móveis diferentes 

para serem processadas pelo método. Estas trajetórias foram escolhidas de acordo com os 

seguintes critérios: (1) foram capturadas na mesma região do parque e (2) as regiões onde 

foram capturadas possuem atrativos que permitem uma melhor análise dos resultados da 

inferência (e.g. centro de informações turísticas do parque, paisagens para bater fotos, celeiros 

de animais). A Tabela 14 relaciona os quatro objetos móveis estudados com as respectivas 

atividades predominantes descritas nos metadados disponibilizados.  

Tabela 14 - Objetos móveis do parque 

 
ID do Objeto Atividade 

1 R189 Visitando Celeiro 

2 R240, R732 Visitando Centro 

3 R039 Tirando Fotos 
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A Figura 29 delimita duas trajetórias na região do parque. As áreas em cor verde representam 

locais onde há vegetação e as áreas em cor azul indicam os lagos da região. A região delimitada 

por um quadrado e rotulada como “A” representa uma região do parque onde se encontra um 

centro de informações turísticas. A área rotulada como “B”, representa uma região onde existe 

um celeiro de caprinos. A seção seguinte descreve como ocorreu o desenvolvimento deste 

experimento e apresenta a TCIB construída. 

 

Figura 29 - Trajetórias utilizadas no experimento do parque 

4.4.1 Planejamento do Experimento com Dados de Trajetórias do 

Parque 

Foram passados 7 stops e 13 moves como parâmetros de entrada para o método MTSA. Estes 

stops e moves foram gerados por meio da execução prévia do CB-SMoT (Palma et al., 2008) 

para cada objeto móvel. Além desses elementos, o método também recebeu como parâmetro 

a base contendo informações de contexto (TCIB) apresentada na Tabela 15. 

Na realização desse experimento foi utilizado o CB-SMoT (Palma et al., 2008) por se tratar de 

trajetórias nas quais a velocidade possui um impacto maior do que a direção. Após a realização 
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de diversos experimentos, verificou-se que os melhores resultados foram observados 

definindo-se valores diferentes dos parâmetros de entrada do CB-SMoT para o objeto móvel 

R732. Os objetos móveis R039, R189 e R240 foram definidos os seguintes parâmetros: 

avgSpeed = 1.0, speedLimit = 1.2 e minTime = 900, já para o objeto móvel R732, o CB-SMoT foi 

executado recebendo os seguintes parâmetros de entrada avgSpeed = 1.3, speedLimit = 2.0 e 

minTime = 900.  

Tabela 15 - TCIB para o experimento do parque 

 TIPO TEMPO_MIN TEMPO_MAX MAX_DIR MAX_VEL MAX_COMP ENCONTRO 
SITUAÇÃO DE 

CONTEXTO 

1 Stop 300 s 360 s 80 0,18 m/s 60 metros SIM Tirando Fotos 

2 Stop 400 s 520 s 65 0,23 m/s 95 metros SIM Visitando Centro  

3 Stop 520 s 580 s 95 0,14 m/s 90 metros SIM Visitando Centro  

4 Stop 600 s 700 s 70 0,15 m/s 110 metros SIM Visitando Centro  

5 Stop 320 s 380 s 75 0,24 m/s 265 metros SIM Visitando Centro  

6 Stop 400 s 440 s 80 0,21 m/s 100 metros SIM Visitando Celeiro  

7 Stop 300 s 320 s 70 0,24 m/s 80 metros SIM Visitando Celeiro  

8 Move 300 s 600 s 30 1,20 m/s 550 metros NÃO Caminhada 

9 Move 600 s 1200 s 50 1,00 m/s 1 km NÃO Caminhada 

10 Move 1200 s 3600 s 35 0,94 m/s 1,5 km NÃO Caminhada 

11 Move 3600 s 25200 s 60 1,70 m/s 18 km NÃO Caminhada 

 

A base TCIB apresentada na Tabela 15 foi construída com auxílio do Google Earth (Google Earth, 

2011). Isto ocorreu pelo fato de que as informações sobre os locais e instantes de tempo exatos 

das situações de contexto desta tabela não foram divulgadas. Os dados foram divulgados 

apenas com a informação sobre a atividade predominante realizada pelo objeto móvel. Assim, 

as regras de cada situação de contexto descrita nesta tabela foram definidas por meio de uma 

analise detalhada dos dados brutos das trajetórias em sobreposição às informações fornecidas 

por esta ferramenta disponível na Internet. 

Como resultado da execução do método de inferência, nenhum dos stops passados por 

parâmetro foi inferido de forma direta sem que fosse necessária a geração de sub-stops. Em 

relação aos moves, dos treze passados como parâmetro, três foram contextualizados 
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diretamente, sem que fosse necessária a geração de sub-moves. A seção seguinte apresenta os 

resultados obtidos no terceiro experimento. 

4.4.2 Resultados da Execução do Método de Inferência sobre 

Trajetórias do Parque 

Os resultados serão apresentados separadamente para cada região A e B delimitadas na Figura 

29. Todos os objetos móveis das trajetórias utilizadas nesse experimento passaram pela região 

A da Figura 29. Esta região possui o Centro de Informações Turísticas do parque. Fazendo uso 

do software Google Earth (Google Earth, 2011) é possível confirmar esta informação, como 

mostra a Figura 30. 

 

Figura 30 - Imagem do Google Earth (Coordenadas: 52°46’58.38" N; 6° 22’34.85" L) 

Foram passados 7 stops que são localizados na mesma região A, do Centro de Informações. 

Como esses stops não foram inferidos diretamente, foram gerados 27 sub-stops na mesma 

região. Dos 27 sub-stops gerados, seis foram inferidos, todos eles como “Visitando Centro”. A 

Tabela 16 mostra as informações sobre cada sub-stop inferido. A coluna GID identifica 

univocamente um stop para um determinado objeto.  
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Tabela 16 - Sub-stops contextualizados da região do Centro de Informações (região A) 

 OBJETO GID 
INTERVALO 
DE TEMPO 

VELOCIDADE 
MÉDIA 

DIREÇÃO 
MÉDIA 

COMPRIMENTO 

1 R240 51 683 s 0,15 m/s 69,41 graus 102,86 m 
2 R732 161 528 s 0,14 m/s 94,13 graus 255,87 m 
3 R039 92 329 s 0,24 m/s 73,71 graus 81,22 m 
4 R039 105 338 s 0,24 m/s 62,73 graus 81,85 m 
5 R039 111 408 s 0,23 m/s 62,85 graus 94,66 m 
6 R039 112 378 s 0,22 m/s 62,11 graus 87,06 m 

 

Na região B foram capturadas trajetórias de dois objetos móveis: R039 e R189. De acordo com 

o Google Earth (Google Earth, 2011), além de um bosque e uma residência, esta região possui 

um celeiro de caprinos. A Figura 31 mostra uma imagem capturada pelos satélites do referido 

sistema e a Figura 32 mostra que, de fato, no local existe um celeiro de caprinos e que, 

utilizando da subjetividade, poderia ser extraído o conhecimento de que naquele local, de fato, 

se trata de um local onde as pessoas comumente param para tirar fotografias, já que nesta 

região o Google Earth oferece diversas imagens capturadas pelos usuários. 

 

Figura 31- Imagem do Google Earth (Coordenadas: 52°47’01.12" N; 6° 22’48.65" L) 
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Figura 32 - Fotografias da região do celeiro (região B) 

O método recebeu apenas um stop localizado na região da B da Figura 29. Este stop foi 

capturado da trajetória do objeto móvel R189. Como o stop não foi inferido diretamente, o 

método gerou 18 sub-stops nessa região. Destes 18 sub-stops, três foram inferidos como 

“Visitando Celeiro” e dois como “Tirando Fotos”. A Tabela 17 mostra esse resultado. 

Tabela 17 - Sub-stops contextualizados da região do Celeiro (região B) 

 OBJETO GID 
INTERVALO 
DE TEMPO 

VELOCIDADE 
MÉDIA 

DIREÇÃO 
MÉDIA 

COMPRIMENTO 
SITUAÇÃO DE 

CONTEXTO 

1 R189 156 316 s 0,16 m/s 78,63 graus 53,30 m Tirando Fotos 
2 R189 157 314 s 0,17 m/s 71,16 graus 57,72 m Tirando Fotos 
3 R189 169 439 s 0,16 m/s 73,59 graus 74,66 m Visitando Celeiro 
4 R189 201 305 s 0,24 m/s 69,66 graus 73,51 m Visitando Celeiro 
5 R189 227 311 s 0,23 m/s 62,60 graus 79,81 m Visitando Celeiro 
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Além dos resultados da execução do método de inferência sobre os stops, o método 

contextualizou dois sub-moves do objeto móvel R039. Esses sub-moves foram inferidos como 

“Caminhada”, porém este resultado não foi validado pelo fato de que, junto aos metadados, 

esta atividade não é a descrita como sendo a predominante do objeto móvel, conforme pode 

ser observado na Tabela 14.  

4.5 Conclusão 

Este capítulo ilustra a aplicabilidade do método proposto para domínios distintos. Por exemplo, 

para o experimento realizado com dados de pesca foi mostrado que é possível saber, de acordo 

com informações de contexto, o destino do barco: se foi para o porto ou para outro lance de 

pesca. Igualmente, foi possível descobrir, por meio do método, qual atividade o barco realizou 

nos lances de pesca: se realizou um lançamento do espinhel, ou se estava realizando uma 

atividade de espera ou se executava o recolhimento do espinhel. Neste caso, a utilização do 

método pode ser interessante para fins de fiscalização das atividades de pesca, já que os mapas 

de bordo são freqüentemente, preenchidos por pessoas de baixo nível de escolaridade. Além 

disto, é freqüente a ocorrência de roubo de pescado quando o barco está voltando para o 

porto. Esta prática fraudulenta é freqüente e as embarcações o fazem com o objetivo de pagar 

menos tributo sobre o pescado. 

Em relação ao experimento realizado com dados capturados pelos alunos da UFPE, os 

resultados mostraram que é possível também dar significado aos locais de ocorrência dos stops 

sem que seja necessário o uso de informações geográficas do domínio. Enquanto o IB-SMoT 

determina o significado dos stops somente por meio de informações geográficas do domínio, o 

MTSA o faz por meio de informações de contexto de trajetórias. Fazendo uso das características 

do movimento do portador do GPS nos locais onde realizava suas atividades, a aplicação do 

método MTSA indicou que é possível discernir quais são esses locais: se é a universidade ou a 

residência, por exemplo. Além disso, o método também resolveu problemas de ambigüidade ao 

decidir qual a semântica que deve ser adicionada aos stops e sub-stops, esta resolução foi feita 

investigando-se a ocorrência de encontro de trajetórias.  
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Por fim, quando executado sobre dados de pessoas em um parque da Holanda, o método 

possibilitou a inferência de atividades realizadas por pessoas em um parque em um dado 

intervalo de tempo. Neste caso, a validação dos resultados obtidos foi realizada de forma 

subjetiva, utilizando as informações disponíveis no Google Earth (Google Earth, 2011). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 

5 

5. Conclusões 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as considerações finais sobre os 

principais tópicos abordados nesta dissertação, incluindo as contribuições alcançadas e 

indicações para trabalhos futuros. 
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5.1 Considerações Finais 

Diversos trabalhos da área de análise de trajetórias de objetos móveis têm focado seus estudos 

sobre os aspectos semânticos desse tipo de dado, porém poucos deles têm investigado sobre a 

aplicabilidade de informações contextuais com o objetivo de adição de semântica.  

Este trabalho faz uso de informações de contexto para inferir novos conhecimentos sobre uma 

trajetória. A análise das informações de contexto de trajetórias permite um melhor 

entendimento do movimento do objeto móvel, possibilitando contribuições em diversas áreas, 

tais como: planejamento de ações futuras, descoberta de padrões de comportamento de 

objetos móveis ou para encontrar grupos de objetos com comportamentos similares. 

Adicionar semântica aos stops e moves e descobrir os locais por onde o objeto móvel 

permaneceu em determinado intervalo de tempo pode ser de grande interesse para diversos 

domínios de aplicação, uma vez que os métodos de extração de stops existentes só adicionam 

semântica se fizerem uso de informações geográficas que estejam disponíveis previamente. 

Além disso, a definição de um modelo de contexto de trajetórias e a representação dessas 

informações de contexto em uma base de dados serve como ponto de partida para diversos 

estudos de análise de comportamento de objetos móveis. 

Para concluir, este capítulo está organizado como indicado a seguir. Na Seção 5.2, são 

abordadas as principais contribuições obtidas pelo desenvolvimento deste trabalho e na Seção 

5.3, são descritos os trabalhos futuros que podem ser realizados para melhorar a análise de 

contexto dos stops e moves de trajetórias espaço-temporais. 

5.2 Principais Contribuições  

As principais contribuições deste trabalho são citadas a seguir, iniciando-se pelas contribuições 

de menor relevância e finalizando com as contribuições de maior relevância. 

(i) Análise dos moves das trajetórias 
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Todos os trabalhos que estendem o modelo de trajetórias semânticas (Spaccapietra et al., 

2008) propõem analisá-las utilizando os stops como unidades básicas e principais da análise. O 

MTSA é pioneiro na análise de moves, uma vez que adiciona semântica a esses elementos. Os 

métodos de clusterização de trajetórias existentes (CB-SMoT (Palma et al., 2008) e DB-SMoT 

(Manso et al., 2010)), pelo fato de considerarem os stops como as partes mais importantes da 

trajetória, foram desenvolvidos de modo a não capturar os moves. Desta forma, uma das 

contribuições dessa dissertação foi implementar o módulo de extração de moves desses 

algoritmos além de propor a adição de semântica sobre esses elementos. 

(ii) Definição e análise de sub-trajetórias 

A consideração da trajetória do objeto móvel dentro de stops e moves é de fundamental 

importância para a utilização de todos os conceitos de trajetórias sobre esses novos elementos. 

Desta forma, o MTSA pôde executar os métodos de clusterização de trajetórias sobre as sub-

trajetórias dos stops e moves, permitindo que novos conhecimentos fossem inferidos a partir 

do movimento ou da parada dos objetos móveis, gerando sub-stops e sub-moves. 

(iii) Definição de um modelo de contexto de trajetórias 

A definição de um modelo que representa as informações de contexto no domínio de 

trajetórias é considerada uma contribuição deste trabalho pelo fato de que, além de unir 

ambas as áreas: contexto computacional e análise de trajetórias, a definição deste modelo 

permite um maior enriquecimento ao dado do tipo trajetória e permite que avanços sejam 

alcançados na mineração de dados de trajetórias espaço-temporais. A utilização do contexto de 

trajetórias permite a descoberta de conhecimentos que não podem ser adquiridos fazendo uso 

de outros tipos de informações, tais como informações geométricas e geográficas da trajetória. 

Por exemplo, a definição de padrões de comportamentos ou descoberta de padrões de 

consumo de um determinado objeto móvel pode ser mais facilmente obtida por meio deste 

tipo de informação. 
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(iv) Representação de Contexto de Trajetórias em uma base de informações de contexto 

A iniciativa de representar situações de contexto de trajetórias em uma base representando as 

diversas situações de contexto para determinado domínio, tal qual a TCIB, é de grande 

importância não somente para adição de semântica em trajetórias, mas também para 

automatização de parâmetros de algoritmos de geração de stops e moves. O MTSA utilizou uma 

forma simples de representação de conhecimento em uma base formada por um conjunto de 

regras na qual cada regra diz respeito a uma situação específica de contexto do objeto móvel 

na trajetória para um determinado domínio específico. 

(v) Validação do MTSA em dados de trajetórias de diferentes domínios 

A aplicação do método proposto em diferentes domínios de aplicação valida seu uso para 

problemas distintos, permitindo a extração de novos conhecimentos, a definição de padrões de 

comportamento de objetos móveis, dentre outras informações extraídas por meio da análise 

de contexto. Por exemplo, em uma análise de trajetórias de barcos de pesca oceânica, 

possivelmente pode haver um momento curto de parada no qual é possível que esteja 

ocorrendo um roubo de carga. Caso este tipo de parada seja representado em uma TCIB como 

sendo uma situação de contexto específica, esse roubo de carga pode ser detectado por 

entidades fiscalizadoras de pesca oceânica que utilizem um método semelhante ao proposto 

nesta dissertação. 

5.3 Trabalhos Futuros 

Esta seção faz uma indicação de trabalhos em andamento ou a serem realizados com a 

proposta desta dissertação.  

(i) Permitir a representação de informações de contexto em outros formatos 

Desenvolver um método que acesse informações de contexto de trajetórias implica 

necessariamente no acesso destas informações a algum tipo de repositório ou base. Embora o 

método desenvolvido nesta dissertação tenha sido programado para acessar uma base textual, 
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no formato tabular, nada impede que otimizações sejam feitas em busca de permiti-lo acessar 

outro tipo de base, tal como uma ontologia, por exemplo. 

(ii) Resolução de stops inferidos com mais do que uma informação semântica 

Nem sempre a análise da ocorrência de encontro de trajetórias pode ser suficiente para 

resolver problemas de stops inferidos com mais do que uma informação semântica. Por isso, 

pretende-se investigar outras abordagens para se resolver este tipo de problema. Uma possível 

solução para isto pode ser a consideração dos resultados da inferência em trajetórias de outros 

objetos móveis para a mesma região onde ocorre a ambigüidade, ou seja, se for mantido um 

histórico de inferências realizadas na mesma região para outros objetos móveis, possivelmente 

o problema de ambigüidade será resolvido levando-se em consideração os resultados da 

inferência realizada para trajetórias de outros objetos. Além disso, outra abordagem a ser 

pesquisada para resolver o problema de ambigüidade é a definição da semântica em stops 

condicionada à definição de semântica de outros stops ou moves da mesma trajetória. Por 

exemplo, a inferência de determinado stop como “Hotel” só pode ocorrer se o stop anterior 

tiver sido inferido como “Local Turístico”.  

(iii) Definição de uma medida de confiabilidade para os resultados  

Pretende-se investigar a possibilidade de se definir uma medida de confiabilidade para os 

resultados obtidos com a execução do método MTSA. Essa medição pode ser feita de diversas 

formas, desde a análise do histórico de inferências até comparação de resultados de inferência 

ocorrida na mesma região para stops de objetos diferentes. 

(iv) Captura de dados de trajetória para uso em pesquisa 

Um grande problema da área de pesquisa em trajetórias de objetos móveis é o fato de que são 

poucos os dados disponíveis para realização de pesquisas nesta área. Isto ocorre por diversas 

questões, principalmente devido à privacidade, que ainda é bastante discutida. Por este fato, 

pretende-se elaborar projetos que permitam a captura de dados de trajetória anotados 
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semanticamente e que seja possível seu uso na área de análise de trajetórias de objetos 

móveis. 

(v) Automatização dos parâmetros para geração de sub-stops e sub-moves 

Por fim, pretende-se investigar a automatização dos parâmetros para geração de sub-stops e 

sub-moves. A abordagem utilizada pelo método MTSA para automatização dos parâmetros do 

CB-SMoT (Palma et al., 2008) e DB-SMoT (Manso et al., 2010) foi utilizar as informações 

contidas na TCIB. Entretanto, verificou-se que isto pode limitar a geração de sub-stops e sub-

moves pelo fato de que nem sempre as informações contidas na TCIB são as ideais para que 

esses sub-elementos sejam gerados. Desta forma, verificou-se a existência de abordagens que 

utilizam algoritmos genéticos para automatizar parâmetros de algoritmos de classificação e, 

para este caso, o proponente desta dissertação já tem realizado experimentos utilizando a 

ferramenta X-GAT (Soares Junior et al., 2009) (disponível em http://x-gat.sourceforge.net/) em 

trajetórias do domínio de pesca oceânica.  
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Apêndice A - Pseudocódigo do algoritmo que contextualiza elementos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  INPUT:  

2 E   //Conjunto de elementos de trajetória (stops ou moves) 

3 kBase  //Base de Informações de Contexto 

4  

5  OUTPUT: cElements // Conjunto de elementos contextualizados 

6 

7  METHOD: 

8  

9 //Lista que armazena todas as situações de contexto de kBase 

10 situacoesDeContexto -> capturaSituacoesDeContexto(kBase);  

11  

12 //variável que armazenará o menor intervalo de tempo descrito em kBase 

13 menorTempoDaBase := selecionaMenorMinTimeDaBase( kBase ); //em segundos 

14  

15 FOR each elem in E DO  

16     timeElem = endTime(elem)-startTime(elem); //intervalo de tempo de elem 

17 

18     IF( timeElem >= menorTempoDaBase ) THEN 

19  dirAVGElem = calculaAvgDirecao(elem); //Média da direção de elem 

20  velAVGElem = calculaAvgVelocidade(elem); //Velocidade média de elem 

21  comprimentoElem = calculaComprimento(elem); //Comprimento da sub-traj 

22 

23  FOR each situacao in situacoesDeContexto DO  

24      semantica = capturaSemantica(situacao); //semântica 

25 

26      tipoDaSituacao = capturaOTipoDaSituacao(situacao); //STOP ou MOVE 

27      IF(((tipoDaSituacao == STOP) AND (elem == STOP)) OR 

28       ((tipoDaSituacao == MOVE) AND (elem == MOVE))) THEN 

29   minTimeSituacao = capturaMinTime(situacao);          

30   maxTimeSituacao = capturaMaxTime(situacao);          

31   maxDirSituacao = capturaMaxDirecao(situacao);          

32   maxVelSituacao = capturaMaxVelocidade(situacao);          

33   maxComprimentoSituacao = capturaMaxComprimento(situacao); 

34  

35   IF((timeElem >= minTimeSituacao) AND  

36      (timeElem <= maxTimeSituacao)) THEN  

37       IF(dirAVGElem <= maxDirSituacao) THEN  

38    IF(velAVGElem <= maxVelSituacao) THEN  

39            IF(maxComprimentoSituacao == NULL ) THEN  

40     adicionaSemantica(elem, semantica); 

41     cElements -> cElements  + elem; 

42        ELSE  

43     IF( comprimentoElem <= maxComprimentoSituacao ) 

44     THEN 

45         adicionaSemantica(elem, semantica); 

46         cElements -> cElements  + elem; 

47     END IF; 

48        END IF; 

49    END IF; 

50       END IF; 

41   END IF; 

52      END IF; 

53  END FOR; 

54     END IF; 

55 END FOR; 

56 END METHOD; 

Listagem 2 - Pseudocódigo do algoritmo que contextualiza os elementos 
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Apêndice B - Pseudocódigo do algoritmo que gera sub-stops e sub-

moves 

 

1  INPUT:  

2 E   //Conjunto de elementos de trajetória (stops ou moves) 

3 kBase  //Base de Informações de Contexto 

4  

5  OUTPUT: sub-elements // Conjunto de sub-elementos (sub-stops ou sub-moves) 

6 

7  METHOD: 

8  

9 //variável que armazenará o menor intervalo de tempo descrito em kBase 

10 minTime := selecionaMenorMinTimeDaBase( kBase ); //em segundos 

11  

12 //variável que armazena todos os valores do parâmetro  

13 //maxDir de cada situação de contexto de kBase. Sem valores repetidos.  

14 direcoes := recuperaTodasDirecoesMaximas( kBase ); 

15  

16 //variável que armazena todos os valores do parâmetro  

17 //maxSpeed de cada situação de contexto de kBase. Sem valores repetidos. 

18 velocidades := recuperaTodasVelocidadesMaximas( kBase ); 

19  

20 //variável que define o valor de maxTol (variável utilizada no DB-SMoT) 

21 maxTol := (integer) minTime /3600; 

22  

23 FOR each element in E DO 

24     sub-traj -> selecionaSubTrajetoria(element); 

25 

26     FOR each minDir in direcoes DO 

27      FOR j = 0 to maxTol DO 

28      tolerance = j; 

29      sub-stops -> DB-SMoT(sub-traj, minDir, minTime, tolerance); 

30      result -> result + sub-stops; 

31      END FOR; 

32     END FOR; 

33 

34     FOR each vel1 in velocidades DO 

35      avgFactor = vel1; 

36  FOR each vel2 in velocidades DO 

37      speedLimit = vel2; 

38      sub-stops -> CB-SMoT(sub-traj, avgFactor, minTime, speedLimit); 

39      result -> result + sub-stops; 

40      END FOR; 

41     END FOR; 

42 END FOR; 

43 END METHOD; 

Listagem 3 - Pseudocódigo do algoritmo que gera sub-stops e sub-moves 
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Apêndice C - Pseudocódigo do algoritmo que executa inferência nos 

stops 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  INPUT:  

2 S   //Conjunto de stops 

3 kBase  //Base de Informações de Contexto 

4  

5  OUTPUT: cStops // Conjunto de stops contextualizados 

6 

7  METHOD: 

8 aux -> { }; //Lista auxiliar de stops 

9 subStops -> { }; //Lista de sub-stops computados 

10 

11 //Investiga kBase em busca de rotular os stops  

12 S -> contextualizaElementos(S, kBase);  

13 

14 FOR each stop s in S DO 

15     IF ( foiInferido(s) ) THEN 

16  cStops -> cStops + s; 

17     ELSE aux -> aux + s;  

18     END IF;   

19 END FOR; 

20 

21 IF ( size(aux) > 0 ) THEN        

22     subStops -> computaSubElementos( aux, kBase ); 

23     IF ( size(subStops) > 0 ) 

24  cStops -> cStops + executaInferenciaNosStops(subStops, kBase); 

25     END IF; 

26 END IF; 

27 

28 END METHOD;  

Listagem 4 - Pseudocódigo do algoritmo de inferência sobre stops 
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Apêndice D - Pseudocódigo do algoritmo que executa inferência nos 

moves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  INPUT:  

2 M   //Conjunto de moves 

3 kBase  //Base de Informações de Contexto 

4  

5  OUTPUT: cElem // Conjunto de stops e moves contextualizados 

6 

7  METHOD: 

8 aux -> { };   //Lista auxiliar de moves 

9 

10 //Investiga kBase em busca de rotular os stops  

11 M -> contextualizaElementos(M, kBase);  

12 

13 FOR each move m in M DO 

14     IF ( foiInferido(m) ) THEN 

15  cElem -> cElem + m; 

16     ELSE aux -> aux + m;  

17     END IF;   

18 END FOR; 

19 

20 IF ( size(aux) > 0 ) THEN        

21     subElementos -> computaSubElementos( aux, kBase ); 

22     IF ( size(subElementos) > 0 ) 

23  cElem -> cElem + contextualizaElementos(subElementos, kBase);  

24     END IF; 

25 END IF; cElem 

26 

27 END METHOD; 

Listagem 5 – Pseudocódigo do algoritmo que realiza inferência sobre moves 
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Apêndice E - Pseudocódigo do algoritmo que resolve problema de 

stops ambíguos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  INPUT:  

2 cStop   //Stop contextualizado com mais do que um objetivo 

3 kBase  //Base de informações de contexto 

4  

5  OUTPUT: cStop // Stop contextualizado 

6 

7  METHOD: 

8 ehSemanticaDeEncontro = false; 

9 stopsEncontrados -> { }; 

10 semanticasDoStop -> recuperaSemanticas(cStop); 

11 

12 //Esta SQL verifica se existe algum stop ou sub-stop de outro objeto 

13 //móvel na mesma região geográfica e no mesmo período de tempo de CStop 

14 stopsEncontrados -> executaSQL(cStop);  

15  

16 qtdeStopsEncontrados = size(stopsEncontrados); 

17 

18 IF( qtdeStopsEncontrados >= 1 ) THEN 

19     FOR each semantica in semanticasDoStop DO 

20      ehSemanticaDeEncontro = verificaSeTemEncontro(semantica, kBase); 

21  IF(ehSemanticaDeEncontro = TRUE ) THEN 

22      FOR each stop in stopsEncontrados DO 

23   semanticasDoOutroStop -> recuperaSemanticas(stop); 

24   IF(semanticasDoOutroStop.contem(semantica) ) THEN 

25       removeTodasSemanticas( cStop ); 

26           adicionaSemantica( semantica, cStop ); 

27   END IF; 

28          END FOR; 

29  END IF; 

30     END FOR; 

31 END IF; 

32 END METHOD; 

Listagem 6 – Pseudocódigo do algoritmo que resolve o problema de stop inferido de forma ambígua 
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