
Amílcar Soares Júnior

ALGORITMOS DE CALIBRAÇÃO E SEGMENTAÇÃO DE

TRAJETÓRIAS DE OBJETOS MÓVEIS COM CRITÉRIOS

NÃO-SUPERVISIONADO E SEMI-SUPERVISIONADO

Tese de Doutorado

Universidade Federal de Pernambuco
posgraduacao@cin.ufpe.br

www.cin.ufpe.br/~posgraduacao

RECIFE
2016

www.cin.ufpe.br/~posgraduacao


Amílcar Soares Júnior

ALGORITMOS DE CALIBRAÇÃO E SEGMENTAÇÃO DE
TRAJETÓRIAS DE OBJETOS MÓVEIS COM CRITÉRIOS

NÃO-SUPERVISIONADO E SEMI-SUPERVISIONADO

Trabalho apresentado ao Programa de Pós-graduação em

Ciência da Computação do Centro de Informática da Univer-

sidade Federal de Pernambuco como requisito parcial para

obtenção do grau de Doutor em Ciência da Computação.

Orientadora: Dra. Valéria Cesário Times

RECIFE
2016



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                                       
                                        Catalogação na fonte 

Bibliotecária Monick Raquel Silvestre da S. Portes, CRB4-1217                  
  

  
 
S676a Soares Júnior, Amílcar 

Algoritmos de calibração e segmentação de trajetórias de objetos móveis 
com critérios não-supervisionado e semi-supervisionado / Amílcar Soares 
Júnior. – 2016. 

  158 f.: il., fig., tab. 
 
  Orientadora: Valéria Cesário Times. 
  Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Pernambuco. CIn, Ciência da 

Computação, Recife, 2016. 
 

                       Inclui referências. 
 

  1. Banco de dados. 2. Mineração de dados. I. Times, Valéria Cesário 
(orientadora).  II. Título. 
 
       025.04                         CDD (23. ed.)                       UFPE- MEI 2016-089                                 
 
       

 
 



Amílcar Soares Júnior

ALGORITMOS DE CALIBRAÇÃO E SEGMENTAÇÃO DE TRAJETÓRIAS DE
OBJETOS MÓVEIS COM CRITÉRIOS NÃO-SUPERVISIONADO E

SEMI-SUPERVISIONADO

Tese de Doutorado apresentada por Amílcar Soares Júnior
ao programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação
da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito
parcial para obtenção do título de Doutor em Ciência da
Computação.

Aprovado em: 10/03/2016

———————————————————————–
Orientadora: Prof. Dra. Valéria Cesário Times

BANCA EXAMINADORA

———————————————————————–
Prof. Dra. Ana Carolina Salgado

Centro de Informática / UFPE

———————————————————————–
Prof. Dra. Patrícia Cabral de Azevedo Tedesco

Centro de Informática / UFPE

———————————————————————–
Prof. Dr. Ricardo Martins de Abreu Silva

Centro de Informática / UFPE

———————————————————————–
Prof. Dr. Marco Antônio Casanova

Centro de Informática / PUC/RJ

———————————————————————–
Prof. Dr. Clodoveu Augusto Davis Junior
Departamento de Computação / UFMG



Agradecimentos

Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por todo o caminho que trilhei até o
momento e por Ele sempre se mostrar presente nas pequenas coisas da vida. Em seguida, aos
meus pais, Amilcar e Teresa, por todo o amor, carinho, proteção, estímulo, educação e dedicação
em todos os anos da minha vida. Gostaria também de agradecer as minhas irmãs, Thaíse e
Thaiane, e a minha namorada, Lília, pela tolerância, carinho e compreensão nesses últimos anos.
Agradeço especialmente ao professor e tio Hamilton Soares, por todos os conselhos e paciência
desde a minha opção pelo curso de Ciência da Computação. Gostaria de agradecer em especial a
professora Valéria C. Times que orientou este trabalho da melhor forma possível. Por último,
agradeço aos professores Stan Matwin, Lucídio Cabral e a Chiara Renso pela orientação de parte
do trabalho desenvolvido nesta tese.



Resumo

A popularização de tecnologias de captura de dados geolocalizados aumentou a quanti-
dade de dados de trajetórias disponível para análise. Trajetórias de objetos móveis são geradas
a partir das posições de um objeto que se move durante um certo intervalo de tempo no es-
paço geográfico. Para diversas aplicações é necessário que as trajetórias sejam divididas em
partições menores, denominadas segmentos, que representam algum comportamento relevante
para a aplicação. A literatura reporta diversos trabalhos que propõem a segmentação de trajetó-
rias. Entretanto, pouco se discute a respeito de quais algoritmos são mais adequados para um
domínio ou quais valores de parâmetros de entrada fazem com que um algoritmo obtenha o
melhor desempenho neste mesmo domínio. A grande maioria dos algoritmos de segmentação
de trajetórias utiliza critérios pré-definidos para realizar esta tarefa. Poucos trabalhos procuram
utilizar critérios nos quais não se sabe a priori que tipos de segmentos são gerados, sendo esta
questão pouco explorada na literatura. Outra questão em aberto é o uso de exemplos para induzir
um algoritmo de segmentação a encontrar segmentos semelhantes a estes exemplos em outras
trajetórias. Esta proposta de tese objetiva resolver estas questões. Primeiro, são propostos os
métodos GEnetic Algorithm based on Roc analysis (GEAR) e o Iterated F-Race for Trajectory

Segmentation Algorithms (I/F-Race-TSA), que são métodos para auxiliar na escolha da melhor
configuração (i.e. valores de parâmetros de entrada) de algoritmos de segmentação de trajetórias.
Segundo, é proposto o Greedy Randomized Adaptive Search Procedure for Unsupervised Trajec-

tory Segmentation (GRASP-UTS), com o objetivo de resolver o problema de segmentação de
trajetórias quando o critério de segmentação não é previamente definido. Por último, propomos
o GRASP for Semi-supervised Trajectory Segmentation (GRASP-SemTS). O GRASP-SemTS
usa exemplos para induzir a tarefa de segmentação a encontrar segmentos semelhantes em
outras trajetórias. Foram conduzidos experimentos com os métodos e algoritmos propostos
para domínios distintos e para trajetórias reais de objetos móveis. Os resultados mostraram
que ambos os métodos GEAR e I/F-Race-TSA foram capazes de calibrar automaticamente os
parâmetros de entrada de algoritmos de segmentação de trajetórias para um dado domínio de
aplicação. Os algoritmos GRASP-UTS e GRASP-SemTS obtiveram melhor desempenho quando
comparados a outros algoritmos de segmentação de trajetórias da literatura contribuindo assim
com importantes resultados para a área.

Palavras-chave: Mineração de Dados de Trajetórias. Seleção e Calibração de Algoritmos.
Segmentação de Trajetórias;



Abstract

The popularization of technologies for geolocated data increased the amount of trajectory
data available for analysis. Moving objects’ trajectories are generated from the positions of
an object that moves in the geographical space during a certain amount of time. For many
applications, it is necessary to partition trajectories into smaller pieces, named segments, which
represent a relevant behavior to the application point of view. The literature reports many studies
that propose trajectory segmentation approaches. However, there is a lack of discussions about
which algorithm is more likely to be applied in a domain or which values of its input parameters
obtain the best performance in the domain. Most algorithms for trajectory segmentation use
pre-defined criteria to perform this task. Only few works make use of criteria where the
characteristics of the segment are not known a priori and this topic is not well explored in the
literature. Another open question is how to use a small amount of labeled segments to induce
a segmentation algorithm in order to find such kind of behaviors into unseen trajectories. This
thesis proposal aims to solve these questions. First, we propose the GEnetic Algorithm based on

Roc analysis (GEAR) and the Iterated F-Race for Trajectory Segmentation Algorithms (I/F-Race-
TSA), which are methods that are able to find the best configuration (i.e. input parameter values)
of algorithms for trajectory segmentation. Second, we propose a Greedy Randomized Adaptive

Search Procedure for Unsupervised Trajectory Segmentation (GRASP-UTS) aiming to solve the
trajectory segmentation problem when the criteria is not determined a priori. Last, we propose the
GRASP for Semi-supervised Trajectory Segmentation (RGRASP-SemTS). The GRASP-SemTS
solves the problem of using a small amount of labeled data to induce the trajectory segmentation
algorithm to find such behaviors into unseen trajectories. Experiments were conducted with the
methods and algorithms algorithms using real world trajectory data. Results showed that GEAR
and I/F-Race-TSA are capable of finding automatically the input parameter values for a domain.
The GRASP-UTS and GRASP-SemTS obtained a better performance when compared to other
segmentation algorithms from literature, contributing with important results for this field.

Keywords: Trajectory Data Mining. Selection and Tuning of Algorithms. Trajectory Segmen-
tation.
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1
Introdução

A literatura reporta diversos trabalhos que visam a mineração de dados de trajetórias de
objetos móveis. Uma das primeiras tarefas na extração de conhecimento em dados de trajetória é
o seu particionamento em segmentos. Assim, diversos algoritmos foram propostos nos últimos
anos com o objetivo de segmentar trajetórias.

Verifica-se que na literatura existem diversas questões em aberto ligadas ao tópico
denominado segmentação de trajetórias como, por exemplo: (i) qual é o melhor algoritmo para
um determinado domínio? (ii) quais valores de seus parâmetros de entrada fazem com que este
algoritmo obtenha o melhor desempenho? (iii) como segmentar trajetórias sem definição prévia
de critério? (iv) como uma pequena quantidade de exemplos de segmentos de trajetória podem
auxiliar um algoritmo de segmentação para que este obtenha um desempenho razoável em um
determinado domínio? Esta tese visa responder a estas quatro questões.

Neste capítulo é apresentada a contextualização do trabalho realizado (Seção 1.1) e as
motivações que direcionaram esta tese (Seção 1.2). Por último, são mostrados os objetivos
(Seção 1.3) do trabalho e a estrutura dos próximos capítulos (Seção 1.4).

1.1 Contextualização

A diminuição no custo de tecnologias de captura de dados geolocalizados (e.g. GPS,
RFID, GSM e etc) impulsionou um aumento considerável na quantidade de dados de trajetórias
disponível para análise. Desta forma, surgiu um novo campo de estudo denominado de mineração
de dados de trajetória.

Informalmente, uma trajetória pode ser definida como uma sequência de posições geolo-
calizadas de um determinado objeto que se move durante um certo tempo. Um objeto móvel
é definido como qualquer objeto físico (e.g. pessoa, automóvel ou animal) capaz de portar um
equipamento de rastreamento de posicionamento terrestre. Hoje em dia é de bastante interesse de
empresas o monitoramento de seus veículos. Por exemplo, no domínio de empresas de entrega,
podem ser realizadas auditorias para descobrir se os automóveis estão trafegando pelas rotas
determinadas no seu itinerário. Caso estes veículos estejam trafegando por rotas diferentes, é
de interesse da empresa verificar o motivo deste comportamento anômalo, que poderia ser, por
exemplo, um roubo de carga. Já no domínio de mobilidade urbana, é interessante detectar trechos
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engarrafados. Com essa informação em mãos é possível, por exemplo, o planejamento para desa-
fogar certas avenidas durante o horário onde ocorrem engarrafamentos. Outros exemplos como a
migração de animais (SCHWAGER et al., 2007; BETTERIDGE et al., 2010), monitoramento de
eventos em cidades (BATTY; DESYLLAS; DUXBURY, 2003) e movimentação de pessoas em
áreas recreacionais (ORELLANA et al., 2009) também utilizam dados de trajetória.

Para diversas aplicações é necessário que as trajetórias sejam segmentadas em partições
menores, denominadas segmentos, que representam algum comportamento relevante para a
aplicação. A segmentação de trajetórias é realizada geralmente pela adoção de critérios de
homogeneidade que são definidos pela aplicação a ser construída. Esses critérios são definidos a
partir de atributos de trajetória. Um atributo de trajetória pode ser informalmente definido como
qualquer tipo de informação associada a uma trajetória. Em Buchin et al. (2011) por exemplo,
a homogeneidade é definida com relação a atributos calculados a partir das trajetórias, como
curvatura, localização e velocidade.

Muitas vezes a segmentação de trajetórias objetiva também associar algum tipo de
informação a cada segmento. Essa informação geralmente é vista na literatura do domínio
de trajetórias como labels ou tags. Diversos labels podem ser associados aos segmentos de
trajetória como por exemplo o local onde o objeto móvel esteve durante um determinado tempo
(ALVARES et al., 2007) ou o meio de transporte utilizado pelo objeto móvel (BILJECKI;
LEDOUX; OOSTEROM, 2013). Desta forma, diversos algoritmos que visam a segmentação e
o enriquecimento semântico destes segmentos foram propostos nos últimos anos (BILJECKI;
LEDOUX; OOSTEROM, 2013; ZIMMERMANN; KIRSTE; SPILIOPOULOU, 2009; PALMA
et al., 2008; TRAN et al., 2011; ALVARES et al., 2007).

1.2 Motivação

Ainda que na literatura exista um grande número de algoritmos de segmentação, pouco
se discute em relação à escolha destes algoritmos para utilização em um determinado domínio.
Nesta tese, o termo melhor algoritmo é associado àquele algoritmo que obtenha o melhor valor
da métrica de desempenho avaliada. Dado que a maioria dos algoritmos possuem parâmetros de
entrada que controlam o seu desempenho, o encontro de valores para estes parâmetros de forma
manual é custoso e geralmente não produz bons resultados. Verifica-se assim a necessidade de um
método que seja capaz de encontrar automaticamente o melhor algoritmo de segmentação para
um determinado domínio e o conjunto de valores de parâmetros de entrada para este algoritmo
para que o mesmo obtenha o melhor desempenho. Estas questões podem ser encontradas na
literatura como calibração de valores de parâmetros de entrada de algoritmos.

Após uma análise comparativa sob vários aspectos de diversos algoritmos que realizam
a segmentação de trajetórias, foi observado que a grande maioria destes algoritmos possuem
critérios específicos e pré-determinados que geralmente só se aplicam ao domínio estudado. Isso
acontece porque a maioria destes algoritmos são usados por um especialista do domínio. Este
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especialista geralmente é capaz de definir um critério de homogeneidade, em relação a um ou
vários atributos da trajetória, que se aplique ao problema de segmentação a ser resolvido. Os
algoritmos que utilizam este tipo de abordagem são classificados na literatura como algoritmos
com critério de segmentação supervisionado. Entretanto, nem sempre o especialista está presente
ou é capaz de determinar um critério de segmentação que seja adequado para o domínio.

Poucos algoritmos de segmentação de trajetórias realizam esta tarefa sem a definição pré-
via de um critério. Estes trabalhos são classificados como algoritmos de critério de segmentação
não-supervisionado. De forma diferente dos algoritmos que utilizam critério supervisionado,
onde a figura do especialista de domínio é mais presente, os algoritmos de segmentação de
trajetórias com critério não-supervisionado utilizam algum tipo de similaridade que pode ser
encontrada nos dados sem a necessidade da intervenção deste especialista. Uma solução para
realizar a segmentação de trajetórias sem essa definição prévia de critério é a utilização de
funções de custo que capturam similaridades nas vizinhanças dos pontos. A vizinhança dos
pontos diz respeito à ordem temporal na qual os pontos de trajetória foram coletados. Poucos
trabalhos (LEE; HAN; WHANG, 2007; LEIVA; VIDAL, 2013; PANAGIOTAKIS et al., 2012)
utilizam este tipo de abordagem para segmentar trajetórias. Estes trabalhos utilizam funções de
custo baseadas em funções de distância (PANAGIOTAKIS et al., 2012; LEIVA; VIDAL, 2013)
ou funções baseadas na teoria Minimum Description Length (MDL) (LEE; HAN; WHANG,
2007).

Entretanto, limitações podem ser encontradas em cada um destes trabalhos. O trabalho
de Leiva e Vidal (2013), por exemplo, exige que o número de segmentos seja fornecido como
parâmetro de entrada. Este número de segmentos, muitas vezes, não é conhecido previamente,
limitando a utilização deste algoritmo. Já os trabalhos de Lee, Han e Whang (2007) e Panagiotakis
et al. (2012) utilizam um número fixo de atributos de trajetória, restringindo a aplicação destes
algoritmos a domínios onde tais atributos são relevantes para a aplicação. Verifica-se assim a
necessidade de criação de um novo algoritmo de segmentação de trajetórias com critério não-
supervisionado, que encontre automaticamente o número de segmentos com o qual a trajetória
vai ser segmentada e que utilize um número variável de atributos de trajetória na segmentação.

Além disso, não se tem conhecimento da utilização da metaheurística GRASP (Greedy

Randomized Adaptive Search Procedure) na segmentação de trajetórias de objetos móveis. O
GRASP é uma heurística que combina gulosidade e procedimento de busca local. Esta me-
taheurística vem se destacando como uma heurística muito competitiva em termos de qualidade
de solução encontrada (FESTA; RESENDE, 2009; WITKOWSKI; ANTCZAK; ANTCZAK,
2010; SAVSANI; JHALA; SAVSANI, 2014; ARAÚJO et al., 2015) e foi assim instanciada nesta
tese para resolver o problema de segmentação de trajetórias com critérios não-supervisionado e
semi-supervisionado.
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1.3 Objetivos

Após a realização de uma revisão bibliográfica sobre o tópico segmentação de trajetórias
foi observado que todos os trabalhos calibram os parâmetros destes algoritmos de segmentação
utilizando procedimentos manuais. A escolha de um algoritmo de segmentação de trajetórias
necessita da análise das questões listadas abaixo: (i) como avaliar o desempenho de um algoritmo
de segmentação de trajetórias? (ii) qual algoritmo de segmentação se aplica melhor a um
determinado domínio? (iii) quais são os valores de cada parâmetro de entrada que fazem com
que melhor desempenho do algoritmo seja obtido?

Ainda com relação a revisão bibliográfica realizada nesta tese, verificou-se que dentre
os algoritmos de segmentação de trajetórias que utilizam critério não-supervisionado, nenhum
dos algoritmos encontrados encontra o número de segmentos automaticamente nem utiliza
um número variável de atributos de trajetória. Desta forma, surgiram mais duas perguntas
de pesquisa: (iv) como criar uma função de custo que fosse capaz de utilizar critério não-
supervisionado e que possa ser aplicada a um número variável de atributos? (v) como o número
de segmentos e os locais de particionamento podem ser encontrados automaticamente por um
algoritmo de segmentação de trajetórias?

Finalmente, a revisão bibliográfica também mostrou que nenhum dos algoritmos de
segmentação de trajetórias combina critérios supervisionados e semi-supervisionados, gerando
assim as quatro perguntas de pesquisa listadas a seguir: (vi) Como usar exemplos de segmen-
tos para induzir um algoritmo de segmentação a encontrar segmentos semelhantes em outras
trajetórias? (vii) Como capturar similaridades por meio de uma função de custo que não só
considere os exemplos fornecidos como entrada, mas que também considere as similaridades
encontradas nas vizinhanças dos segmentos? (viii) A combinação de critérios supervisionados e
não-supervisionados pode aumentar o desempenho do algoritmo de segmentação? (ix) Como
verificar quais atributos de trajetória são mais relevantes para o domínio estudado?

Dadas estas nove questões de pesquisa a serem investigadas, esta tese tem os seguintes
objetivos principais: (i) criar métodos capazes de automatizar a escolha de valores de parâme-
tros de entrada de algoritmos de segmentação de trajetórias para um domínio específico; (ii)
propor um algoritmo de segmentação de trajetórias onde o critério de segmentação não seja
previamente definido (i.e. não-supervisionado) que utilize uma quantidade atributos variável e
encontre automaticamente o número de segmentos da trajetória; e (iii) propor um algoritmo de
segmentação de trajetórias que combine critérios supervisionados e não-supervisionados (i.e.
semi-supervisionado), que utilize uma quantidade de atributos variável e encontre automatica-
mente o número de segmentos da trajetória.

Assim, os objetivos gerais podem ser decompostos nos seguintes objetivos específicos:

1. Criação de métodos para calibrar os valores de parâmetros de entrada de algoritmos

de segmentação de trajetórias para um domínio específico.
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1.1. Encontrar e implementar formas de realizar a calibração de parâmetros de
entrada de algoritmos no domínio de segmentação de trajetórias;

1.2. Definir uma forma de avaliar o desempenho de um algoritmo de seg-
mentação de trajetórias para que os algoritmos possam ser comparados em um
domínio;

1.3. Realizar uma avaliação experimental com os métodos, comparando o
desempenho de vários algoritmos de segmentação de trajetórias usando dados reais
de trajetória.

2. Propor um novo algoritmo de segmentação de trajetórias com critério não-

supervisionado, que encontre automaticamente o número de segmentos e que utilize um número

variável de atributos de trajetória.

2.1. Definir uma função de custo capaz de capturar similaridades nos dados de
trajetórias de forma não-supervisionada;

2.2. Encontrar e instanciar uma metaheurística capaz de otimizar a função
de custo proposta;

2.3. Realizar uma avaliação experimental comparando o novo algoritmo
não-supervisionado com outros da literatura usando dados reais de trajetória.

3. Propor um novo algoritmo de segmentação de trajetórias com critério semi-

supervisionado, que encontre automaticamente o número de segmentos e que utilize um número

variável de atributos de trajetória.

3.1. Definir uma função de custo capaz de capturar similaridades nos dados
de trajetórias de forma semi-supervisionada, ou seja, que combine critérios
supervisionados e não-supervisionados;

3.2. Encontrar e instanciar uma metaheurística capaz de otimizar a função
de custo proposta;

3.3. Realizar uma avaliação experimental comparando o novo algoritmo
semi-supervisionado com outros da literatura usando dados reais de trajetória.
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1.4 Estrutura da tese

O restante desta tese está organizada da seguinte maneira:

� No Capítulo 2 é descrita a fundamentação teórica dos principais temas envolvidos
nesta tese, os quais abrangem conceitos e características sobre mineração de dados de
trajetórias, o problema de seleção e calibração de parâmetros de entrada de algoritmos,
as heurísticas denominadas Algoritmos Genéticos (AGs), Iterated F-Race (I/F-Race)
e Greedy Randomized Adaptive Search Procedure (GRASP), a teoria Minimum

Description Length (MDL) e a análise ROC (Receiver Operating Characteristic).

� No Capítulo 3 são apresentados os resultados de um levantamento bibliográfico sobre
o problema de seleção e calibração de parâmetros de algoritmos, exibindo também
características de vários algoritmos de segmentação de trajetórias.

� No Capítulo 4 são propostos dois métodos capazes de escolher a melhor configuração
(i.e. valores de parâmetros de entrada) dos algoritmos de segmentação de trajetória
para um determinado domínio.

� No Capítulo 5 é apresentado um algoritmo para segmentação não-supervisionada de
trajetórias de objetos móveis denominado GRASP-UTS (SOARES JÚNIOR et al.,
2015). O GRASP-UTS utiliza uma função de custo projetada especificamente para
encontrar automaticamente o número de segmentos da trajetória e os limites entre os
segmentos consecutivos sem a determinação prévia de um critério de segmentação.

� No Capítulo 6 é apresentado um algoritmo para segmentação semi-supervisionada
de trajetórias denominado GRASP-SemTS (SOARES JÚNIOR et al., 2015). Dife-
rentemente do GRASP-UTS, o GRASP-SemTS utiliza informação do domínio para
realizar a segmentação de trajetórias, gerando como saída segmentos classificados
com rótulos.

� Por último, são apresentadas no Capítulo 7 as principais contribuições do trabalho
desenvolvido e indicações de trabalhos futuros a serem realizados no domínio de
algoritmos de segmentação de trajetórias.



202020

2
Fundamentação teórica

Neste capítulo é apresentada a fundamentação teórica necessária ao entendimento dos
objetivos deste trabalho. São explicados os principais conceitos e as características relacionadas
a mineração de dados de trajetórias com foco na segmentação destas trajetórias (Seção 2.1),
seleção e calibração de parâmetros de algoritmos (Seção 2.2), as metaheurísticas denominadas
Algoritmos Genéticos (AGs) (Seção 2.3.1), F-Race e I/F-Race (Seção 2.3.2) e Greedy Rando-

mized Adaptive Search Procedure (GRASP) (Seção 2.3.3), o princípio Minimum Description

Length (MDL) (Seção 2.4) e a análise ROC (Receiver Operating Characteristic) (Seção 2.5).
Finalmente, são mostradas na Seção 2.6 as considerações finais a respeito da fundamentação
teórica apresentada neste capítulo.

2.1 Mineração de dados de trajetórias

Dados de mobilidade têm sido foco de diversos trabalhos nos últimos anos. As comuni-
dades de diversos campos como banco de dados (GüTING et al., 2000; PELEKIS et al., 2008),
GIS (Geographical Information Systems) (HORNSBY, 2001; MILLER; WU, 2000) e mineração
de dados (GIANNOTTI et al., 2007; BERMINGHAM; LEE, 2014; XING et al., 2012) têm dado
bastante atenção a este tipo de informação. Isso se deu como consequência do aumento do acesso
a tecnologias de geoposicionamento como Global Positioning System (GPS), Radio-Frequency

IDentification (RFID) e Groupe Special Mobile (GSM).
A ideia do termo trajetória tem origem na capacidade de captura do movimento de um

objeto que se move no espaço geográfico durante um determinado período de tempo. Diversos
trabalhos definem o termo trajetória bruta, ou simplesmente trajetória, como sendo conjunto
de pontos geolocalizados, ordenados temporalmente e que possuem um início e um fim. Cada
trajetória bruta é única e também deve ser associada a um objeto móvel específico. Uma
trajetória bruta é definida como em Parent et al. (2013), onde uma trajetória bruta é uma
tupla (tid,moi, trace : LISTOF position(instant, point,δ )), onde tid é um identificador único da
trajetória, moi é o identificador do objeto móvel ao qual a trajetória está associada e δ é um
conjunto de atributos associado à sequência de posições do objeto móvel (LISTOF position) .

Vários padrões de movimentação podem ser extraídos a partir de uma trajetória ou um
conjunto delas. Por exemplo, o padrão moving clusters (LI; HAN; YANG, 2004) é definido
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como uma sequência de clusters espaciais que contêm as sequências dos pontos dos mesmos
objetos móveis por no mínimo um certo intervalo de tempo. Em Laube, Imfeld e Weibel (2005) é
desenvolvido um modelo de alto nível e orientado a objetos para representar os movimentos dos
objetos móveis denominado REMO (RElative MOtion). O trabalho de Laube, Imfeld e Weibel
(2005) apresenta os padrões constante (e.g. sequência de posições com as mesmas características),
concorrente (e.g. vários objetos móveis na mesma região realizando um comportamento com a
mesma característica) e trend-setter (e.g. um objeto móvel antecipando o comportamento de
outros objetos na sequência). Este tipo de análise inspirou o desenvolvimento de vários outros
padrões, como os listados a seguir. O padrão flock (BENKERT et al., 2008) por exemplo, detecta
objetos que se movem perto uns dos outros utilizando caminhos próximos (e.g. utiliza uma
região de formato circular) durante um certo intervalo de tempo. De forma mais genérica, Jeung
et al. (2008) apresenta o padrão convoy que detecta onde um grupo de objetos que se movem
juntos (e.g. utiliza limites de distância entre os pontos da trajetória) durante um certo intervalo
de tempo. Por último, o padrão avoidance (ALVARES et al., 2011) detecta objetos móveis que
evitam determinadas regiões do espaço geográfico.

Muitas vezes as trajetórias realizadas por objetos móveis precisam ser subdivididas em
subconjuntos menores. Desta forma, uma das primeiras tarefas da mineração de trajetórias é o
particionamento delas em segmentos. Como a segmentação de trajetórias é um tópico bastante
explorado na literatura, a Seção 2.1.1 é dedicada aos conceitos e teorias desta área.

2.1.1 Segmentação de trajetórias

Para muitas aplicações, um conjunto de trajetórias precisa ser dividida em conjuntos
menores, denominados segmentos, que podem ser mais naturalmente enriquecidos com algum
tipo de informação. Neste trabalho, foi utilizada a definição de segmentação de trajetórias de
Yoon e Shahabi (2008) onde a segmentação definida como um processo de particionamento de
uma trajetória em um número menor de segmentos homogêneos de acordo com algum critério.

O conceito de homogeneidade sempre é definido de acordo com a aplicação a ser
construída. Por exemplo, em Lee, Han e Whang (2007) a homogeneidade de segmentos é
definida por meio de critérios computados por meio de valores de distâncias com relação as
linhas geradas pela sequência de posições de dois objetos móveis. Por meio destas linhas,
são calculadas distâncias paralelas, angulares e perpendiculares entre pares de objetos móveis
distintos. Já em Yoon e Shahabi (2008) o conceito de homogeneidade considera os mesmos três
atributos de distância de Lee, Han e Whang (2007) e adiciona a dimensão tempo a estes atributos,
evitando que as linhas geradas pelas trajetórias de dois objetos móveis estejam temporalmente
afastadas. Os critérios que definem o termo homogeneidade podem ser previamente definidos (i.e.
antes de executar o algoritmo de segmentação) ou podem ser computados por meio de funções
de custo que capturam similaridades nos dados. O fato é que qualquer uma destas abordagens
precisa de atributos de trajetórias.

Os tipos de atributos que podem ser associados a trajetórias podem ser de dois tipos: (i)
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geométricos (ALVARES et al., 2011; LAUBE; IMFELD; WEIBEL, 2005; LEE; HAN; WHANG,
2007) ou (ii) semânticos (SPACCAPIETRA et al., 2008; SPACCAPIETRA; PARENT, 2011;
BOGORNY; WACHOWICZ, 2009; BOGORNY et al., 2013; MORENO et al., 2014).

Atributos geométricos são quaisquer informações métricas que podem ser calculadas a
partir de uma trajetória, como por exemplo uma variação de velocidade entre dois pontos. Já os
atributos semânticos estão associados a algum conhecimento relativo ao domínio da aplicação
que pode enriquecer a trajetória de alguma maneira. A partir das coordenadas de um determinado
local por onde o objeto móvel permaneceu em um dado instante de tempo é possível fazer a
associação de locais que são interessantes para a aplicação (e.g. shopping center, parada de
ônibus, universidade, etc).

A grande maioria dos trabalhos de segmentação de trajetórias faz uso de atributos geomé-
tricos da trajetória. Isso se deve à facilidade de calcular este tipo de dado já que necessariamente
uma trajetória contém a posição do objeto móvel e o tempo no qual o dado foi coletado. A
partir destas duas informações qualquer atributo relacionado à dinâmica do movimento pode
ser calculado. Por exemplo, a partir da localização e do tempo, é possível o cálculo da distância
percorrida pelo objeto móvel entre dois pontos (YOON; SHAHABI, 2008). Ao se gerar a
distância percorrida, é possível também calcular a velocidade estimada entre estes dois pontos
(PALMA et al., 2008) ou a variação de direção entre estas posições (MANSO et al., 2010).
Outras propriedades como sinuosidade, curvatura e rapidez também podem ser calculadas a
partir de posições e do tempo de coleta da posição do objeto móvel (BUCHIN et al., 2011).

Existem ainda atributos geométricos que podem ser calculados a partir de dois segmentos,
como a distância: (i) angular; (ii) perpendicular; e (iii) paralela mostradas em Lee, Han e Whang
(2007). Outros exemplos de informações geométricas calculadas a partir de dois segmentos são
as distâncias de: (i) início; (ii) fim; e (iii) central, mostradas em Yu et al. (2013).

Devido à facilidade de obtenção deste tipo de informação, já que ela é determinada por
computações de equações, este tipo de dado é mais frequentemente usado para definição de
homogeneidade de segmentos. Já informações relativas ao domínio de aplicação são denominadas
semânticas e são detalhadas a seguir.

Diferentemente dos atributos geométricos de trajetória, os atributos semânticos levam
em consideração o domínio de estudo onde a aplicação está sendo construída. Em Ashbrook e
Starner (2013) trajetórias de carros são segmentadas como stops quando não existe sinal de GPS
disponível ou a velocidade é zero durante um determinado intervalo de tempo. Já em Andrienko
e Andrienko (2007) são identificados stops como lugares onde pessoas passam mais do que
duas horas paradas. Ao se associar dados de domínio às trajetórias, o conceito de trajetória
bruta geralmente dá lugar ao conceito de trajetória semântica. Uma trajetória semântica é uma
trajetória que foi enriquecida com rótulos capazes de caracterizar um comportamento, por meio
de uma ou mais segmentações complementares (SPACCAPIETRA; PARENT, 2011). Este termo
surgiu a partir de um modelo de dados definido em Spaccapietra et al. (2008), onde trajetórias
são segmentadas em estruturas menores denominadas stops e moves.
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De acordo com Spaccapietra et al. (2008), os stops são as partes (i.e. segmentos) mais
importantes da trajetória e mostram onde o objeto móvel permaneceu por um determinado
período. Já os os moves são as partes do movimento realizado pelo objeto móvel entre os
stops. Este modelo pode ser aplicado em diversos domínios. Por exemplo, em um domínio
de gerenciamento de tráfego urbano com veículos, os stops podem representar os locais onde
o veículo se deparou com engarrafamentos ou semáforos. No domínio de monitoramento de
comportamentos de animais, os stops podem ser os locais onde os animais pararam para acasalar
ou se alimentar.

As definições de stops e moves de Spaccapietra et al. (2008) são listadas a seguir. Um
stop é uma parte da trajetória que:

� é delimitada por um início e um fim, gerando um segmento;

� o tempo entre início e o fim é não vazio;

� o objeto móvel não se move, do ponto de vista da aplicação;

O que pode causar confusão na definição de stops é o conceito relacionado ao termo não

se mover do ponto de vista da aplicação. Um stop é um segmento criado para a aplicação e deve
ser modelado de acordo com o objetivo da aplicação. Por exemplo, suponha uma aplicação onde
um objeto móvel percorre normalmente um espaço de 3 km em um intervalo de 2 horas. Neste
mesmo domínio, regiões onde o objeto percorre apenas 100 metros em um intervalo de 2 horas
podem ser representadas como stops, já que o objeto móvel praticamente não se movimentou
neste local.

Um move é uma parte da trajetória que:

� é um segmento entre dois stops consecutivos, entre o início da trajetória e o primeiro
stop, entre o último stop e o fim da trajetória ou entre o início e o fim da trajetória
caso esta não contenha nenhum stop;

� o tempo entre início e o fim é não vazio;

� existe uma movimentação do objeto móvel, do ponto de vista da aplicação;

De acordo com a definição de move, basicamente todo ponto da trajetória que não é um
stop faz parte de um move. Os moves são elementos que objetivam conectar os stops encontrados
por algoritmos de segmentação.

A partir da ideia de uma trajetória semântica ser segmentada em stops e moves, surgiram
diversos algoritmos que adotaram ou modificaram esses conceitos (ALVARES et al., 2007;
PALMA et al., 2008; MANSO et al., 2010; TRAN et al., 2011; ANDRIENKO; ANDRIENKO,
2013; MORENO; CASTANO; COS JUEZ, 2015; GüTING; VALDÉS; DAMIANI, 2015).

Outros trabalhos que fazem segmentação de trajetórias a partir de dados semânticos e
que não usam os conceitos de stops e moves também foram propostos. Por exemplo, em Xie,
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Deng e Zhou (2009) segmentos rotulados (e.g. jantando, trabalhando, estudando, etc) são criados
em regiões geográficas influenciadas por um local de interesse da aplicação. Já em Liao, Fox e
Kautz (2005) é usado um modelo de mistura gaussiana (Gaussian mixture model) baseado na
velocidade do objeto móvel, dividindo tais segmentos em três tipos: (i) andando; (ii) velocidade
baixa; e (iii) velocidade alta.

2.2 O problema de calibração parâmetros de algoritmos

Pesquisadores de uma variedade de disciplinas têm buscado uma maior compreensão a
respeito do desempenho de um algoritmo em um determinado domínio. O encontro do melhor
algoritmo para resolver o problema de um domínio específico vem sendo estudado há muitos
anos a partir do termo the algorithm selection problem. O trabalho de Rice (1975) formalizou
este termo e área de estudo por meio de um modelo abstrato que propõe: (i) a extração de
características do problema; (ii) a procura de grupos de algoritmos que poderiam resolver este
problema; e por fim, (iii) avaliação do desempenho destes algoritmos de acordo com um conjunto
de métricas.

Normalmente ao se usar uma abordagem manual para configurar os parâmetros de
entrada de um algoritmo, o usuário começa a utilizar um determinado algoritmo com algumas
configurações geralmente definidas de forma arbitrária e tenta modificar um valor de parâmetro
por vez. Estudos mostram que o desempenho de algoritmos parametrizáveis dependem da
escolha de um conjunto apropriado de valores para cada um dos parâmetros e que esta escolha
é um problema de otimização de difícil solução (ADENSO-DIAZ; LAGUNA, 2006; SOCHA;
BLUM, 2007). De acordo com Eiben, Hinterding e Michalewicz (1999), a escolha do conjunto
de parâmetros para um determinado algoritmo consome tempo, não é uma tarefa trivial e muito
esforço tem sido empreendido no desenvolvimento de métodos que selecionem parâmetros
de entrada. Assim, a área de calibração de parâmetros de entrada tem o objetivo principal de
automatizar a escolha da melhor configuração dos parâmetros de entrada de um algoritmo a ser
aplicado em um domínio.

Este problema é formalizado na definição de Hoos (2012), onde para um determinado
algoritmo A, deve-se encontrar uma configuração c∗ ∈C que resulte no melhor desempenho de
uma métrica m quando aplicado o algoritmo for aplicado a uma instância do problema I.

Se duas instâncias do mesmo algoritmo diferem em apenas um valor de parâmetro de
entrada, pode-se considerar que eles são algoritmos completamente diferentes (RICE, 1979).
Desta forma, é possível mesclar no espaço de soluções vários algoritmos com diferentes valores
de parâmetros de entrada para que seja possível a seleção do melhor algoritmo e o respectivo
conjunto de valores de parâmetros de entrada que fazem com que este algoritmo obtenha o
melhor desempenho no domínio. Esta abordagem é adotada em diversos trabalhos (HUTTER
et al., 2006; HUTTER; HOOS; LEYTON-BROWN, 2010; MUNOZ; KIRLEY; HALGAMUGE,
2012).
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2.3 Metaheurísticas

Um grande número de problemas de otimização nas áreas das ciências, engenharias,
economia e negócios são complexos e difíceis de resolver. A tarefa a ser realizada nestes
problemas é a de encontrar a melhor dentre muitas soluções possíveis, desde que exista uma
forma de avaliar a qualidade da solução. Os problemas de otimização com caráter combinatório
são aqueles que possuem um número finito de soluções candidatas. Uma forma de resolver os
problemas de otimização combinatória é gerar todas as soluções candidatas, comparar a qualidade
de cada solução e selecionar ao final do processo aquela solução de melhor qualidade (i.e. que
obteve melhor desempenho de acordo com a métrica de avaliação). A grande maioria destes
problemas não podem ser resolvidos de maneira exata em um tempo computacional razoável, já
que o número de soluções possíveis é simplesmente exponencial. Alguns trabalhos conseguem
solucionar problemas de complexidade exponencial em tempo polinomial (KARMARKAR,
1984; TARDOS, 1986; SCUTELLA, 1998; BSHOUTY; MAZZAWI, 2010). Entretanto, a
resolução de problemas de análise combinatória em tempo polinomial pode ser inviável para
algumas aplicações.

Muitas vezes, é possível criar métodos heurísticos para resolver um problema complexo.
De acordo com Birattari (2009), uma heurística é um algoritmo para resolução de um problema
específico, que implementa uma estratégia para obter uma solução boa o suficiente em um
tempo computacional aceitável. Como os métodos heurísticos são orientados a resolver um
problema específico, geralmente a sua reutilização em outros domínios pode necessitar de
muitas alterações. Por outro lado, as denominadas metaheurísticas aparecem na literatura como
técnicas independentes do problema a ser resolvido. O termo metaheurística foi introduzido
primeiramente por Glover (1986). As metaheurísticas podem ser definidas como modelos
genéricos (i.e. templates) de alto nível que podem ser usadas para guiar estratégias no projeto de
heurísticas para resolução de um problema específico (TALBI, 2009). De acordo com Birattari
(2009), quando um problema de otimização vai ser resolvido por meio da instanciação de uma
metaheurística, alguns passos devem ser seguidos. Do ponto de vista de quem vai instanciar
uma metaheurística para resolver um problema de otimização em um domínio específico, as
metaheurísticas são vistas como uma estrutura modular composta por uma série de componentes,
onde cada um possui um conjunto de parâmetros de entrada. A tarefa de quem vai instanciar
a metaheurística é a de selecionar os componentes a serem incluídos na implementação real,
montá-los e, finalmente, fornecer valores para seus parâmetros. Em qualquer caso, estes passos
requerem muito menos esforço do que o desenvolvimento de uma heurística ad hoc a partir do
zero. Nesse sentido, metaheurísticas são mais manejáveis do que as heurísticas.

Várias metaheurísticas foram propostas com o objetivo de resolver problemas de oti-
mização combinatória como as heurísticas gulosas (EDMONDS, 1971), Guided Local Search

(GLS) (VOUDOURIS, 1998), Iterated Local Search (ILS) (MARTIN; OTTO; FELTEN, 1991),
busca tabu (Tabu search) (GLOVER, 1986; HANSEN, 1986), Variable Neighborhood Search
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(VNS) (MLADENOVIĆ, 1995) e Greedy Randomized Adaptive Search Procedure (GRASP)
(FEO; RESENDE, 1989, 1995). Existem ainda metaheurísticas bio-inspiradas, ou seja, processos
computacionais construídos inspirados em comportamentos vistos na natureza como a programa-
ção evolucionária (FOGEL, 1962), estratégias evolutivas (RECHENBERG, 1965), simulated

annealing (CERNY, 1985; KIRKPATRICK; GELATT; VECCHI, 1983), enxame de partículas
(KENNEDY; EBERHART, 1995) e algoritmos genéticos (AGs) (HOLLAND, 1975).

As próximas seções detalham as metaheurísticas denominadas Algoritmos Genéticos
(AGs) (Seção 2.3.1) e Greedy Randomized Adaptive Search Procedure (GRASP) (Seção 2.3.3)
que foram utilizadas nesta tese.

2.3.1 Algoritmos genéticos

Os Algoritmos Genéticos (AGs) têm sua base na teoria da evolução proposta por Charles
Darwin (DARWIN, 1859) e foi proposto por Holland (1975). Segundo a teoria evolucionista,
os indivíduos de um mesmo ambiente entram em disputa pelos recursos presentes naquele
local. Os indivíduos da mesma espécie que não conseguem obter uma maior quantidade destes
recursos tendem a gerar menos descendentes. Por outro lado, os indivíduos mais fortes e
aptos ao ambiente possuem uma maior probabilidade de propagar suas características genéticas
para os seus descendentes. Esse processo é denominado de seleção natural ou também pode
ser encontrado na literatura como “a sobrevivência do mais forte”. Assim, combinando as
características de dois indivíduos, pode-se obter um indivíduo melhor adaptado ao ambiente.
Entretanto, nem sempre isso é verdade, pois a troca de informações genéticas entre estes dois
indivíduos também pode gerar um indivíduo menos adaptado ao ambiente em que eles competem.

Apesar dos AGs possuírem na composição do seu nome o termo algoritmo, estes são na
verdade metaheurísticas de busca para ótimos locais, não garantindo assim que o valor ótimo
para a solução seja obtido ao final de sua execução. Desta forma, AGs devem ser instanciados e
adaptados para qualquer domínio de aplicação onde exista uma função de custo a ser otimizada.

De acordo com Michalewicz (1996), ao se instanciar um AG, as seguintes questões
devem ser levadas em consideração:

� uma representação genética para as soluções;

� uma forma de criar a população inicial de soluções;

� uma função de custo para que seja atribuída uma aptidão a cada solução;

� operadores genéticos que alterem a composição genética dos descendentes gerados;

� valores para os vários parâmetros usados nos AGs (tamanho da população, taxa de
crossover, taxa de mutação, etc).

As definições a seguir mostram os conceitos principais relacionados ao desenvolvimento
de um algoritmo que utiliza AGs como metaheurística. Um gene representa uma parte de uma
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solução, ou seja, um gene representa uma das variáveis de entrada do problema a ser otimizado.
Um cromossomo ou indivíduo é um conjunto de genes que compõem uma possível solução do
problema. Uma população é definida como um conjunto de indivíduos que competem pelos
recursos de um ambiente. Uma geração é definida como uma população em certo tempo t. A
nota de aptidão ou fitness é definida como um valor atribuído a um indivíduo que tem o objetivo
de mensurar o nível de adaptação do indivíduo ao ambiente.

Cada parâmetro do problema a ser otimizado é visto na literatura dos AGs como um
gene. Os indivíduos são definidos como um conjunto de genes, representando assim uma solução
possível para o problema de otimização (i.e. problema de seleção e calibração de algoritmos).
Um conjunto de soluções (i.e conjunto de indivíduos) é denominado população. Cada população
vive em um ambiente em certo tempo. Uma população que vive em um tempo (t = 0) é evoluída
através da implementação do AG e gera a próxima geração de indivíduos (t = 1). Cada solução é
avaliada gerando um valor de aptidão que é usado para selecionar os melhores indivíduos, ou seja,
os indivíduos com os melhores valores de nota de aptidão possuem uma maior probabilidade de
se reproduzir e gerar descendentes.

Figura 2.1: Fluxo de operações de um algoritmo genético básico.

Fonte: O autor.

Na Figura 2.1 é exemplificado um fluxograma para a implementação de um AG. Como
pode ser visto na Figura 2.1, um AG deve gerar inicialmente uma população de indivíduos,
e depois, essa primeira população de indivíduos é analisada. A aptidão de cada indivíduo ao
ambiente é determinada, ou seja, o quanto uma solução proposta é relativamente melhor quando
comparada com as outras soluções. Assim como na teoria de Darwin, os indivíduos mais fortes
(i.e. com um valor de nota de aptidão melhor) possuem uma maior chance de serem selecionados
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para gerarem descendentes. Enquanto a condição de parada não for atingida, o algoritmo cria
novas populações de indivíduos.

A partir da função Aplicar Reprodução, as técnicas de crossover e mutação são aplicadas
nos indivíduos selecionados da população. A operação de crossover é aplicada a dois indivíduos,
que de alguma maneira devem trocar informações com o objetivo de gerar um descendente
melhor adaptado ao ambiente. Já a operação de mutação é aplicada a um indivíduo apenas,
gerando modificações neste também com o objetivo de melhor adaptá-lo ao ambiente. As
operações de reprodução (e.g. crossover e mutação) de um AG possuem uma taxa de ocorrência
que deve ser levada em consideração antes de serem aplicadas. Quando essas operações são
utilizadas na execução de uma otimização, é gerado um valor aleatório entre 0 e 100, que é
comparado com essa taxa. Se esse valor for menor ou igual a essa taxa, então tal operação de
reprodução é executada. Entretanto, se esse número for maior que essa taxa, a operação de
reprodução não é aplicada no indivíduo. Por exemplo, caso se deseje usar uma taxa de 80% de
crossover em uma determinada otimização, será sorteado um valor de 0 a 100. Caso este valor
seja menor ou igual a 80%, o crossover é aplicado nos dois indivíduos que estão se reproduzindo.
Caso este número seja superior a 80%, a operação de crossover não acontecerá.

Assim como na natureza, as taxas de crossover devem ser sempre maiores do que as
taxas de mutação. As taxas de mutação são geralmente baixas, com o objetivo de seguir fielmente
a sua taxa de ocorrência real nos processos de reprodução biológica. Em De Jong (1975) foi
realizado um estudo sobre o efeito da variação das taxas de mutação e de crossover. Neste estudo,
foi verificado que a melhor opção, na maioria dos casos, consiste em escolher uma probabilidade
de mutação igual ao inverso do tamanho da população, ou seja, para uma população de 100
indivíduos essa taxa deve ser de (1/100 – 1%). Sobre o efeito da probabilidade de crossover, o
autor realizou um estudo envolvendo as probabilidades de 80%, 60% e 40% para uma população
de 50 indivíduos. Neste estudo, os melhores resultados foram obtidos com as taxas de 80% e
60% de ocorrência de crossover.

Em muitas aplicações que utilizam AGs, a forma mais comum de codificação é a
utilização de strings binárias de comprimento fixo. A razão para esta utilização é que, na teoria
em que os AGs foram criados, esta representação foi utilizada. Esta forma de codificação será
usada para as definições e exemplos das operações de crossover e mutação. Neste tipo de
codificação, os parâmetros de entrada a serem otimizados são analisados na base binária, com o
objetivo de simular computacionalmente o processo de reprodução que acontece na natureza.
Cada bit de um número representa uma parte de um cromossomo na natureza. Na natureza,
pedaços dos cromossomos de dois pais são trocados durante o processo de reprodução. Para
que este processo seja simulado computacionalmente, são trocados bits entre dois indivíduos,
fazendo com que novos indivíduos sejam gerados a partir de partes oriundas dos pais.

Na operação de crossover, partes do número (bits) são trocadas entre dois indivíduos
gerando um descendente diferente dos originais. A Figura 2.2 mostra como essa operação é
realizada. Primeiro, certa quantidade de bits é escolhida para ser trocada entre as soluções. No
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Figura 2.2: Operação de crossover binário

Fonte: O autor.

exemplo da Figura 2.2, quatro bits foram escolhidos para serem trocados entre os indivíduos.
Assim como na genética, as partes trocadas geram dois indivíduos diferentes dos originais.

Figura 2.3: Operação de mutação binária

Fonte: O autor.

Após a aplicação da operação de crossover, é aplicada aos novos indivíduos gerados a
operação de mutação. Na operação de mutação, cada bit do descendente gerado pelo crossover

possui uma pequena probabilidade de ser mudado. Isso significa que se a mutação ocorrer em
um bit, um valor que era 0 (zero) se transformará em 1 (um) e vice-versa. A Figura 2.3 mostra
como essa operação é executada. Essa operação é aplicada a cada bit do descendente gerado
pelo crossover desde que seja ativada para execução.

A utilização da representação binária, é muito simples e permite que a teoria dos AGs
seja analisada. Entretanto, se o problema a ser resolvido possui parâmetros contínuos e o usuário
procura uma boa precisão numérica, essa abordagem possui alguns problemas. Para adicionar
mais um dígito decimal na precisão, é necessária a adição de 3.3 bits (MICHALEWICZ, 1996) na
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solução. Então, a convergência do algoritmo começa também a perder velocidade, tornando-se
muito lenta.

Para resolver esse tipo de problema, a codificação de números de ponto flutuante pode
ser utilizada. Essa abordagem é mais factível se comparada à abordagem de codificação binária.
Cada gene é representado como um número real (34.15, por exemplo). Alguns experimentos
comparando as abordagens binária e de ponto flutuante são mostrados em (JANIKOW; MICHA-
LEWICZ, 1991; BRAMLETTE; CUSIC, 1989; BRAMLETTE, 1991; FURUYA; HAFTKA,
1993). Em todos esses trabalhos, foi mostrado que a representação de ponto flutuante obtém
melhor desempenho que a representação binária. As representações não-binárias sempre foram
consideradas uma escolha razoável para problemas nos quais o tamanho do espaço de busca ou
as características do problema são naturalmente representadas por números ou letras e por isto
este tipo de representação não foi adotada no método desenvolvido para otimizar os parâmetros
de entrada de algoritmos de segmentação de trajetórias.

A seguir são apresentados os operadores genéticos utilizados nesta tese. Como método
de inicialização de AGs, foi utilizada a inicialização por grid devido a sua eficácia e simplicidade
de implementação. Este método de inicialização é usado desde os trabalhos pioneiros com AGs
(HOLLAND, 1975; DE JONG, 1975). A inicialização por grid segue o princípio de que na
primeira população serão gerados indivíduos igualmente espaçados no espaço de busca. Isso
significa dizer que o espaço de busca é explorado uniformemente na primeira população de
indivíduos, não havendo assim regiões inexploradas, evitando que haja uma convergência muito
rápida do processo de otimização para certa região do espaço de busca.

Este tipo de inicialização é explicada a seguir. Suponha um algoritmo de segmentação
de trajetórias que possua dois parâmetros de entrada X e Y. Condicionando os limites de busca
de X entre os valores 0.0 e 2.0 e de Y entre 1.0 e 3.0, uma inicialização por grid contendo 20
indivíduos obteria os indivíduos representados por pontos na Figura 2.4.

Figura 2.4: Inicialização por grid das variáveis X e Y.

Fonte: O autor.

O método de seleção é o procedimento pelo qual os indivíduos mais aptos são escolhidos
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para realizar o processo de reprodução. Estes métodos utilizam como valor de comparação a
função de custo atribuída a cada indivíduo em uma geração. A seleção por roleta viciada (roulette

wheel) (HOLLAND, 1975; DE JONG, 1975) foi utilizada nesta tese. Na seleção por roleta
viciada, cada indivíduo recebe uma probabilidade (e.g. porcentagem) de ser selecionado de forma
proporcional a sua nota de aptidão. Isso significa que os indivíduos que possuem uma melhor
nota de aptidão terão uma maior probabilidade de serem escolhidos para gerar descendentes. A
partir dos valores de aptidão, é construída uma roleta virtual na qual cada indivíduo recebe uma
parte proporcional a sua nota de aptidão, onde estes valores somados não devem exceder 100%.

A Tabela 2.1 mostra um exemplo de uma roleta viciada para cinco indivíduos em um
problema de maximização de uma função de custo. A partir da soma de todos valores de função
de custo, calcula-se a porcentagem referente a cada indivíduo. Em seguida é construído um
intervalo de referência que reflete o tamanho da porção da roleta que cada indivíduo possui.
Dados os valores da porcentagem da roleta virtual a cada indivíduo, um número é sorteado
aleatoriamente e o indivíduo selecionado para a reprodução será aquele que possuir a nota de
aptidão no intervalo ao qual o valor é associado. No exemplo da Tabela 2.1, se o número sorteado
foi 20.5, verifica-se que o intervalo de referência para este número deve retornar a solução S1.

Tabela 2.1: Um exemplo de roleta viciada para cinco soluções.

Indivíduo Nota de aptidão Parte da roleta (%) Intervalo de referência (%)
S_0 0.25 14% 0% -13.9%
S_1 0.15 9% 14% - 22.9%
S_2 0.70 40% 23%-62.9%
S_3 0.10 6% 63%-68.9%
S_4 0.55 31% 69%-100%

Total 1.75 100% -

Fonte: O autor.

Nesta tese, foi utilizado o método de crossover BLX-Alpha (ESHELMAN; SCHAFFER,
1992). Neste método, os novos cromossomos são gerados com certa aleatoriedade, simulando
basicamente o que ocorre nos crossovers com base binária.

Dados duas soluções S1 e S2 (i.e. vetor de parâmetros de entrada de algoritmos de
segmentação), no crossover BLX-Alpha, um novo indivíduo Snew é gerado de acordo com
a Equação 2.1, onde β ∈ U(−α,1+α), com α = 0.5 e U representando uma distribuição
uniforme.

Snew = S1 +β (S2−S1)
�
 �	2.1

A Figura 2.5 mostra um exemplo do que pode ser gerado pelo crossover BLX- Alpha.
Um novo indivíduo pode ser gerado pelo BLX-Alpha ao ser calculado aleatoriamente um valor
para β dentro dos limites definidos em α . Nota-se que a introdução do valor de α aumenta a
quantidade de valores que podem ser gerados para a nova solução Snew. Ainda, o fato do valor de
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β ser obtido cada vez que o método é aplicado, aumenta de forma considerável, a variabilidade
genética das soluções, pois pais iguais podem gerar filhos diferentes, desde que o valor sorteado
para β seja diferente durante a execução deste procedimento.

Figura 2.5: Exemplo de crossover BLX-Alpha.

Fonte: O autor.

A mutação uniforme (MICHALEWICZ, 1996) foi utilizada nesta tese. A mutação
uniforme substitui o gene (i.e. parâmetro de entrada) que sofre mutação por um valor aleatório
no intervalo de busca deste gene. Ela simula com variáveis de ponto flutuante o mesmo efeito
obtido pela mutação binária proposta por Holland (1975) nos trabalhos iniciais com AGs.

Existem várias características interessantes relacionadas aos AGs (BAJPAI; KUMAR,
2010; LINDEN, 2008; SIVANANDAM; DEEPA, 2008).

� Paralelismo computacional: geralmente as soluções (indivíduos) podem ser ana-
lisadas independentemente umas das outras, sendo necessária apenas uma fase de
troca de dados entre eles, deixando assim margem para que esse processamento seja
paralelizável;

� Global: AGs não utilizam apenas informação local, logo não ficam presos necessari-
amente em ótimos locais;

� Não totalmente aleatória: possuem alguns componentes aleatórios, mas usam a
informação corrente da população para determinar o próximo estado da busca, sendo
assim apenas parcialmente aleatória.

� Não é afetada por descontinuidades na função ou em suas derivadas: AGs não usam
informações de derivadas na sua evolução nem necessitam de informações sobre o
seu entorno para efetuar sua busca.

� Capaz de lidar com funções discretas e contínuas: AGs podem lidar com funções
reais, discretas, booleanas e até mesmo não numéricas.
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� Simplicidade conceitual: conceitualmente, os AGs são simples, pois o algoritmo
consiste em apenas fazer uma inicialização, variação (com alterações) iterativa e uma
forma de selecionar os melhores para cruzamento de informações;

� Larga aplicabilidade: eles podem ser aplicados em quaisquer problemas que pos-
sam ser formulados por meio de uma função de custo (i.e. função de aptidão na
terminologia dos AGs);

� Hibridização com outros métodos: podem ser combinados com técnicas de otimiza-
ção mais tradicionais;

� Robusto para mudanças dinâmicas: geralmente, os métodos tradicionais não são
robustos para mudanças repentinas no ambiente em que eles estão sendo executados.
Ao contrário destas técnicas tradicionais, os AGs podem ser usados para adaptar as
soluções para ambientes dinâmicos;

� Resolvem problemas que não possuem solução conhecida: outra vantagem desta
técnica inclui a habilidade para resolver problemas para os quais não existem soluções
exatas e conhecidas pelo homem.

Entretanto, quando se conhece um algoritmo que seja capaz de encontrar a solução ótima
do problema, não se recomenda aplicar uma metaheurística de otimização como os AGs, já que
estes não garantem que o ótimo global será encontrado.

2.3.2 F-Race e I/F-Race

As metaheurísticas F-Race (BIRATTARI et al., 2002) e Iterated F-Race (I/F-Race) (BA-
LAPRAKASH; BIRATTARI; STUTZLE, 2007) são inspiradas em algoritmos de corrida (do
inglês, racing) em aprendizagem de máquina. Estas metaheurísticas foram aplicadas princi-
palmente no problema de calibração de parâmetros de entrada de algoritmos (Seção 2.2). A
ideia essencial dos algoritmos de corrida é avaliar um conjunto de configurações candidatas
em instâncias do problema. Quando evidências estatísticas suficientes são encontradas contra
configurações candidatas, estas são eliminadas da corrida. É importante salientar que todos os
testes estatísticos utilizados pelo F-Race são baseados em ranking e não em valores de custo.
Isso significa que caso uma configuração tenha o melhor custo encontrado até o momento em
uma determinada instância do problema, seu ranking será o de número 1, a segunda melhor terá
o ranking igual a 2 e assim sucessivamente.

A estratégia de corrida do F-Race pode ser descrita como no Algoritmo 1 (BIRATTARI,
2009). Denote costc

k como o custo da execução de uma configuração de parâmetros de entrada
(c) de um algoritmo sobre uma instância ik e Cost (linha 2) como o conjunto total de observações
no custo da configuração. A avaliação de cada configuração candidata c é realizada de forma
incremental (linhas de 6 a 9) na qual no k-ésimo passo, o conjunto de observações no custo de
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c é Costk(c) = (costc
1,costc

2, ...,costc
k) que é obtido apenas anexando costc

k no final do conjunto
costk−1(c) (BIRATTARI, 2009). O algoritmo de corrida gera então uma sequência de conjuntos
de configurações candidatas C0 ⊇C1 ⊇C2..., onde Ck é conjunto de configurações candidatas
sobreviventes. No passo de Ck−1 para Ck são realizados possíveis descartes de configurações
de parâmetros que pareçam ser subótimas com base nas informações geradas em cada passo k

(linha 10). No F-Race, o descarte de configurações é feito de acordo com o teste de Friedman
(CONOVER, 1999). O teste de Friedman (FT) é detalhado na Equação 2.2, onde para cada
configuração cv j ∈Ck−1, Rl j é a posição no ranking de cv j , R j é a soma de todos os rankings da
configuração cv j em todas as instâncias testadas e m é o número de configurações candidatas
comparadas. A hipótese nula é de se que todas as configurações candidatas são equivalentes, FT

está aproximadamente com uma distribuição χ2 com m−1 graus de liberdade.

FT =

(m−1)
m
∑
j=1

(R j− k(m+1)
2 )2

k
∑

l=1

m
∑
j=1

Rl j− km(m+1)2

4

�
 �	2.2

Se FT for maior que o 1−α quantile da distribuição χ2, a hipótese nula é rejeitada e
isso indica que pelo menos uma configuração tem desempenho melhor que as outras. Caso a
hipótese nula seja descartada, o teste da Equação 2.3 é aplicado entre a configuração de melhor
desempenho e todas as configurações candidatas em C. Na Equação 2.3, as diferenças entre as
configurações c j e ch são consideradas estatisticamente significantes se FP for maior do que o
quantil de 1−α/2 de uma distribuição de T-Student.

FP =
|R j−Rh|√

2k(1− T
k(m−1) )(

k
∑

l=1

m
∑

j=1
R2

l j−
km(m+1)2

4 )

(k−1)(m−1)

�
 �	2.3

Em Balaprakash, Birattari e Stutzle (2007) é apresentado o algoritmo Iterated F-Race
(I/F-Race). Este algoritmo adiciona ao F-Race um passo de amostragem objetivando explorar
regiões promissoras no espaço de configurações do problema. A cada novo passo do I/F-Race,
as configurações candidatas sobreviventes enviesam a geração de novas configurações para a
próxima iteração do algoritmo. O Algoritmo 2 apresenta o I/F-Race. Na linha 1, um modelo
de probabilidade PX é inicializado sobre o espaço de parâmetros X assumindo uma distribuição
uniforme. Um contador de iterações l é inicializado na linha 2. Enquanto o critério para encerrar
o algoritmo não é atingido são as executadas as linhas de 3 a 8. Um conjunto de configurações Cl

0

é gerado a partir do modelo PX na linha 4. Na sequência (linha 5), o algoritmo F-Race (Algoritmo
1) é executado utilizando o conjunto Cl

0 como entrada. As configurações que sobreviveram a
corrida (elite configurations) executada pelo F-Race são selecionadas para atualizar o modelo de
probalidade PX na linha 6. No I/F-Race, a atualização do modelo de probabilidades é realizada
utilizando a Equação 2.4, onde é assumida uma distribuição normal para cada parâmetro inserido
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Algorithm 1 F-Race
Input: A set of candidate configurations C

A seed to randomly select elements
Output: A set with the surviving configurations (C) for the problem

1: instances_soFar : =0;
2: Cost := allocate_array(max_instances, |C|);
3: while termination criterion is not met do
4: i := sample_instance();
5: instances_soFar += 1;
6: for c in C do
7: s := run_experiment(c, i);
8: Cost[instances_soFar,c] = evaluate solution(c);
9: end for

10: C = drop_candidates(C,Cost, use_test);
11: end while

return C;

na configuração c. Atualização no modelo PX consiste em modificar a média (µ) e o desvio
padrão (σ ) da distribuição de cada parâmetro da configuração c. Suponha que Xi é um parâmetro
numérico (Xi ∈ c) com limites Xi ∈ [Xmini,Xmaxi] e vi = Xmaxi −Xmini . Assim, PX segue uma
distribuição normal N(µ i

c,σ
i
l ) com µ i

c igual a média e σ i
l igual ao desvio padrão de Xi na l-ésima

iteração. Desta forma, o desvio padrão de cada parâmetro presente em c é reduzido por um
fator igual a ( 1

Nl+1
)1/d . A medida que o número de iterações vai aumentando, o viés com relação

as configurações elite também vai aumentando, fazendo com que novos valores de parâmetros
sejam gerados em regiões próximas as configurações elite.

σ
l+1
i = vi ∗ (

1
Nl+1

)1/d f or l = 1, ...,L−1
�
 �	2.4

A probabilidade de selecionar uma configuração sobrevivente (wc) é obtida utilizando a
Equação 2.5, onde |C| é o número de configurações de C e rc é o ranking da configuração c.

wc =
|C|− rc +1
|C|(|C|+1)/2

�
 �	2.5

Na linha 7, o valor de l é incrementado. Quando o critério de parada é satisfeito, o
algoritmo é finalizado ao selecionar-se a configuração Best_c dentro do conjunto C que obteve o
melhor custo.

2.3.3 Greedy randomized adaptive search procedure

O GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure) é uma metaheurística
projetada para resolver problemas de otimização combinatoriais. Suas principais características
são a inicialização múltipla (multi-start) e iterativa, onde cada iteração consiste na execução de
um procedimento de inicialização e outro de otimização local (FEO; RESENDE, 1989, 1995). A
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Algorithm 2 I/F-Race
Input: Parameter space X

A seed to randomly select elements
Output: The best solution (Best_c) for the problem

1: initialize probability model PX for sampling from X;
2: set iteration counter l = 1;
3: while termination criterion is not met do
4: sample the initial set of configurations Cl

0 based on PX ;
5: evaluate set Cl

0 using F-Race;
6: collect elite configurations from F-Race to update PX ;
7: l = l +1;
8: end while
9: Best_c := identify the best parameter configuration;

return Best_c;

fase de inicialização tem o objetivo de construir inicialmente uma solução viável para o problema.
Na fase de otimização local a vizinhança da solução é investigada até que um mínimo local seja
encontrado. Por fim, o melhor resultado encontrado durante todas as iterações executadas é
tomado como resultado.

Algorithm 3 GRASP
Input: A maximum number of iterations (max_it)

A seed to randomly select elements
Output: The best solution (Best_S) for the problem

1: input⇐ Read_Input();
2: for i = 1; i≤ max_it; i++ do
3: Solution := Greedy_Randomized_Construction(seed, input);
4: Solution := Local_Search(Solution);
5: U pdate_Best_Solution(Solution,Best_S);
6: end for

return Best_S;

O Algoritmo 3 ilustra o GRASP na sua forma original. Os parâmetros de entrada do
GRASP são o número de iterações a serem executadas (max_it) e uma semente (seed) para
garantir aleatoriedade na escolha de elementos. Na linha 1 é lida a entrada dos dados (input).
Em seguida, são executadas max_it vezes as linhas de 2 a 6 que visam construir uma solução
inicial (linha 3), otimizá-la (linha 4) e armazenar essa solução se ela foi a melhor encontrada até
o momento (linha 5). Por último, na linha 7 é retornada a melhor solução (Best_S).

No Algoritmo 4 é detalhado como funciona o procedimento de construção gulosa e
adaptativa do GRASP. Na linha 1 é inicializada uma variável Solution contendo uma solução
inicialmente vazia. Já na linha 2, o conjunto de todos os elementos que podem ser adicionados a
solução inicial é avaliado de acordo com uma função de custo. Enquanto uma solução não for
completa (linhas 3 a 7), o algoritmo constrói uma lista restrita de candidatos (RCL) (do inglês,
restricted candidate list), seleciona aleatoriamente um elemento (e) desta lista e adiciona este
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Algorithm 4 Greedy_Randomized_Construction
Input: Data input

A seed to randomly select elements
Output: A complete Solution for the problem

1: Solution⇐ /0;
2: Evaluate the incremental cost of the candidate elements;
3: while Solution is not a complete solution do
4: RCL := Build a Restrict Candidates List;
5: e := Randomly select an element from RCL;
6: Solution := Solution∪{e};
7: end while

return Solution;

elemento à solução (Solution).
A determinação de uma função de custo deve representar o quanto a escolha de um

elemento (e) impacta na solução do problema. Isso é importante para que cada elemento
seja ranqueado e que a RCL seja construída com os melhores elementos. Ao se escolher um
componente aleatório da RCL é esperado que as escolhas de menor custo parcial levem a solução
a obter o melhor custo total, ou seja, a solução obtenha um ótimo local.

Algorithm 5 Local_Search_Procedure
Input: A complete Solution for the problem
Output: An optimized complete Solution for the problem

1: while Solution is not a locally optimized do
2: s′ := Find a solution s′ in the neighborhood of the initial (Solution) that has a better cost;
3: Solution := s′;
4: end while

return Solution;

As soluções geradas pelo procedimento de inicialização não geram necessariamente a
melhor solução. Desta forma, a metaheurística GRASP propõe que seja aplicada uma otimização
local na solução gerada pelo procedimento de inicialização. O Algoritmo 5 mostra como é
realizada a otimização local do GRASP. As linhas de 1 a 4 repetem um procedimento que tenta
fazer melhorias locais em várias regiões da solução com o objetivo de fazer com que o custo
total seja melhorado. A partir de pequenas alterações na vizinhança do problema, é esperado que
o custo da solução melhore e que esta solução melhorada leve ao encontro do ótimo global.

A fase de construção de soluções do GRASP (Algoritmo 4) tem um papel importante no
funcionamento do algoritmo. A construção de soluções de boa qualidade no início do método
faz com que a otimização local seja mais rápida. Já quando soluções de baixa qualidade são
geradas, a otimização local tende a ser mais custosa, já que mais modificações serão feitas nas
vizinhanças das soluções.

O GRASP pode ser visto como uma técnica repetitiva de sampling já que cada iteração
produz uma solução a partir de uma distribuição desconhecida. Desta forma, a geração da
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RCL desempenha um papel importante na variabilidade das soluções produzidas. Uma RCL

com poucos elementos produz soluções praticamente iguais, enquanto que uma RCL com
muitos elementos produz soluções muito aleatórias. Nenhuma das duas situações anteriores é
interessante para resolver um problema de otimização, já que uma RCL com poucos elementos
tende a encontrar soluções em uma região que pode conter apenas um mínimo local e uma RCL

com muitos elementos tende a encontrar soluções muito aleatórias e provavelmente de baixa
qualidade.

Várias estratégias têm sido estudadas com o objetivo de estudar o tamanho da RCL,
conhecido também como parâmetro α . Por exemplo, em Prais e Ribeiro (2000) são testadas
quatro estratégias: (i) valor de α é ajustado de acordo com um procedimento reativo, denominado
Reactive GRASP (RGRASP); (ii) valor de α é selecionado aleatoriamente a partir de uma
distribuição de probabilidade aleatória; (iii) valor de α é selecionado aleatoriamente a partir de
uma distribuição de probabilidade decrescente, discreta e não uniforme; e (iv) um valor fixo de
α bem perto da escolha mais gulosa possível. Os resultados mostraram que a estratégia reativa
(RGRASP) foi a que obteve melhor desempenho. Entretanto, o tempo necessário para executá-la
foi maior do que os outros.

A modificação realizada pelo RGRASP é simples em relação ao algoritmo original.
No RGRASP é construída uma lista de valores para α denominada αlist com probabilidade
de seleção inicialmente iguais. A cada iteração, um valor para α é selecionado de αlist para
execução do algoritmo. Após uma quantidade fixa de iterações já realizadas pelo RGRASP, o
procedimento atualiza as probabilidades de cada elemento de αlist da seguinte maneira. Dada
uma αlistm com valores de probabilidade de escolha pi inicializados com pi = 1/m. A Equação
2.6a determina o valor de probabilidade de cada elemento da lista qi, onde Best(S) é o valor da
função de custo da melhor solução encontrada, Avgi é a média de todos os valores da função de
custo produzidos para o elemento da lista αlist e δ é um parâmetro livre a ser configurado. Já na
Equação 2.6b, cada valor de probabilidade pi é normalizado para ter valores entre 0 e 1.

qi = (
Best(S)

Avgi
)δ

�
 �	2.6a

pi = qi/
j=m

∑
j−

q j
�
 �	2.6b

Outras estratégias de construção da RCL podem ser encontradas na literatura, como
perturbação de custo (cost perturbations) (CHARON; HUDRY, 1993), bias functions (BRESINA,
1996; BINATO et al., 2000) e memory and learning (FLEURENT; GLOVER, 1999).

Uma estratégia de intensificação de busca bastante utilizada nos trabalhos que utilizam
o GRASP é o path-relinking (GLOVER, 1996; LAGUNA; MARTí, 1999). Esta estratégia
basicamente conecta soluções encontradas pelo problema. Dada uma solução inicial e uma
solução alvo, caminhos são explorados no espaço de soluções até que a solução inicial seja
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idêntica a solução alvo. Por meio destas modificações é esperado que uma solução de melhor
qualidade seja encontrada.

De acordo com Resende e Ribeiro (2005) existem várias classificações para as estratégias
de path-relinking:

� periodical relinking: o path-relinking não é aplicado de forma sistemática, sendo
apenas realizado periodicamente.

� forward relinking: o path-relinking é aplicado utilizando a pior solução (de acordo
com a função de custo) como a solução inicial e a melhor solução como alvo.

� backward relinking: o path-relinking é aplicado utilizando a melhor solução como a
solução inicial e a pior como a alvo.

� back and forward relinking: o path-relinking é realizado em ambos os sentidos, da
melhor para o pior solução e da pior para a melhor solução.

� mixed relinking: São avaliados dois caminhos, começando da solução inicial e da
solução alvo até que estes se encontrem em uma solução intermediária. .

� truncated relinking: o path-relinking é executado parcialmente, não sendo explorado
todo o caminho da solução inicial até a solução alvo.

A utilização desta estratégia mostrou diversos avanços em várias aplicações no que
diz respeito ao tempo de execução do GRASP bem como na qualidade das soluções geradas
(AIEX et al., 2000; CANUTO; RESENDE; RIBEIRO, 2001; RIBEIRO; UCHOA; WERNECK,
2001; RESENDE; WERNECK, 2004; WITKOWSKI; ANTCZAK; ANTCZAK, 2010; SAV-
SANI; JHALA; SAVSANI, 2014; ARAÚJO et al., 2015). De forma mais geral, o GRASP tem
sido aplicado em diversos domínios como roteamento (ARGELLO; BARD; YU, 1997; CAR-
RETO; BAKER, 2002), localização (KLINCEWICZ, 1993; URBAN; CHIANG; RUSSELL,
2000), transporte (FEO; RESENDE, 1989) e telecomunicações (RESENDE, 1998; ABELLO;
PARDALOS; RESENDE, 1999; PRAIS; RIBEIRO, 2000; RESENDE; RIBEIRO, 2003).

2.4 Minimum description length

Dado um conjunto finito de modelos e uma quantidade limitada de observações, como
decidir qual modelo é o melhor para explicar dados de um determinado domínio? Esse problema
é conhecido na literatura como problema de seleção de modelos (do inglês, model selection),
sendo bastante explorado no domínio da inferência estatística.

O princípio MDL (Minimum Description Length) (RISSANEN, 1978) propõe uma
solução geral para resolver o problema de seleção de modelos, baseada na seguinte observação:
qualquer regularidade nos dados pode ser usada para comprimir estes dados. Em outras palavras,
a descrição dos dados deve usar a menor quantidade de símbolos (e.g. números, letras ou
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qualquer estrutura de dados) possíveis. Desta forma, é possível fazer uma associação entre os
termos regularidade e aprendizagem, já que quanto mais os dados forem comprimidos de acordo
com a teoria MDL, mais foi aprendido sobre estes dados.

Um método de descrição de dados consiste no mapeamento de uma descrição D′ de
forma única a um conjunto de dados D. Um programa escrito em uma linguagem de programação,
por exemplo, pode ser visto como uma maneira de descrever dados. Desta forma, um programa
de computador cuja saída é a escrita de um conjunto de dados D e em seguida este programa pare
de ser executado, pode ser visto como um método de descrição de D (GRUNWALD; MYUNG;
PITT, 2005). Suponha que a sequência de bits 100110011001...10011001 seja uma repetição de
1000 ocorrências da sequência 1001. Um programa escrito em uma linguagem de programação
capaz de descrever esta sequência de bits pode ser visto no Algoritmo 6.

Algorithm 6 Algorithm to print 1000 times the sequence 1001
1: for i = 1; to i = 1000 do
2: print(’1001’);
3: end for

De forma diferente, o lançamento de uma moeda não viciada as mesmas 1000 vezes,
deverá produzir um algoritmo completamente diferente do Algoritmo 6, pois não existe qualquer
padrão determinístico neste caso. Sequências que apresentam algum tipo de regularidade, podem
ser comprimidas por meio de uma descrição menor que a sequência original, enquanto sequências
aleatórias são incompreensíveis (GRUNWALD; MYUNG; PITT, 2005).

A formalização do princípio MDL tem seus fundamentos explicados pela complexidade
de Kolmogorov de uma sequência (LI; VITNYI, 2008). A complexidade de Kolmogorov de um
objeto (e.g. texto, conjunto de bits etc) é definida como uma métrica que mede a quantidade
de recursos computacionais necessários para especificar este objeto (KOLMOGOROV, 1968).
Desta forma, quanto menos recursos computacionais utilizados por um programa, menor é a
complexidade de Kolmogorov deste programa. Historicamente, a complexidade de Kolmogorov

foi desenvolvida de forma independente nos trabalhos de Kolmogorov (1968), Solomonoff
(1964a,b) e Chaitin (1966). As ideias principais de Solomonoff foram estendidas posteriormente
por vários autores, culminando em uma versão idealizada da teoria MDL (SOLOMONOFF,
1978). Entretanto, esta versão idealizada de MDL não é prática pois ela é não-computável e
dependente de detalhes arbitrários das linguagens de programação (GRUNWALD; MYUNG;
PITT, 2005).

Nesta tese, nos concentramos então nos trabalhos em que a teoria MDL pode ser aplicada
na prática. A ideia básica dos trabalhos que usam MDL na prática é a de diminuir a escala da
abordagem de Solomonoff para que esta possa ser utilizada. Isso pode ser atingido ao fazer
uso de métodos de descrição que são menos expressivos que as linguagens de programação
(GRUNWALD; MYUNG; PITT, 2005). Assim, se faz necessário restringir os métodos descriti-
vos, tornando-os menos expressivos que as linguagens de programação. Métodos de descrição C
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devem ser gerais o suficiente para que muitas regularidades sejam comprimidas em dados D e
ao mesmo tempo restritos o suficiente para que sempre seja possível computar o tamanho da
menor descrição dos dados D ao se usar um método de C (GRUNWALD; MYUNG; PITT, 2005).
Esta abordagem faz com que o MDL prático sempre deixe de comprimir algumas sequências
regulares. Entretanto, não existe qualquer método de descrição capaz de produzir toda e qualquer
regularidade em um conjunto de dados, pois não existe qualquer método automático que dada
uma sequência de dados D, encontre o menor programa de computador que imprima D e pare
(GRUNWALD; MYUNG; PITT, 2005).

A ideia da teoria MDL é encontrar um modelo que seja capaz de descrever esse conjunto
de dados da menor maneira possível. Assim, aplicar o princípio MDL para resolver um pro-
blema de seleção de modelos é o mesmo que projetar uma função de custo capaz de capturar
regularidades nos dados do domínio de estudo.

A seguir, o problema de seleção de modelos em um determinado domínio é apresentado
por meio do princípio MDL. Dado um conjunto D de dados e uma lista de hipóteses Hk (e.g.
modelos que capturem regularidade) sobre estes dados, uma função de custo baseada no princípio
MDL possui duas componentes: (i) L(H) determinando o custo em bits de se utilizar uma
hipótese H; e (ii) L(D|H) determinando o custo em bits de aplicar a hipótese H para capturar
regularidades em um conjunto de dados D. Assim, o modelo que melhor captura similaridades
no domínio estudado será aquele que minimize a Equação 2.7.

MDLprinciple = L(H)+L(D|H)
�
 �	2.7

Um dos requisitos para o projeto de uma função de custo usando o princípio MDL é
o de que L(H) e L(D|H) sejam conflitantes. Por exemplo, ao se tomar um modelo complexo
capaz de descrever regularidades nos dados com precisão, o custo L(H) deste modelo deve
refletir um valor alto. Entretanto, devido a sua complexidade é esperado que este modelo consiga
comprimir melhor dados, ou seja, L(D|H) deverá ter um custo mais baixo. Já quando um modelo
mais simples é utilizado, o custo de codificar este modelo L(H) tende a ser mais baixo quando
comparado a um modelo complexo. Entretanto, seu custo para comprimir o conjunto de dados D
L(D|H) tende a ser mais alto, já que o modelo não é capaz de descrever as regularidades com
tanta precisão. Desta forma, a Equação 2.7 procura encontrar um tradeoff entre a complexidade
de uma hipótese e o seu desempenho quando aplicada em um conjunto de dados. Este tradeoff

garante que o modelo fique protegido contra sobreajustamento (do inglês, overfitting), pois um
modelo extremamente simples não representará bem os dados e um modelo altamente complexo
se ajustará perfeitamente aos dados, mas não será capaz de generalizá-lo.

O princípio MDL tem várias propriedades interessantes (BARRON; RISSANEN; YU,
1998; GRUNWALD; MYUNG; PITT, 2005):

� o modelo selecionado pelo princípio MDL tende a equilibrar a generalização dos
dados observados com a complexidade intrínseca a estes dados;
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� os procedimentos adotados no princípio MDL protegem automaticamente o modelo
com relação a sobreajustamento;

� o princípio MDL possui uma interpretação independente de existir um modelo
"verdadeiro"para representar os dados;

� não há necessidade de conhecimento prévio de algum modelo, ao contrário de outros
métodos estatísticos;

� o princípio MDL pode ser interpretado como um procedimento de busca por um
modelo com boa capacidade preditiva em dados desconhecidos.

O princípio MDL tem sido aplicado na construção de funções de custo para problemas de
seleção de modelos em diversos domínios como segmentação de imagens (THODBERG, 2003;
GALLAND; BERTAUX; REFREGIER, 2003), progresso de infecção de doenças (HRABER
et al., 2006), seleção de sequências genéticas (WAJID et al., 2012), reconhecimento de padrões
(POTAPOV, 2012), inferência de grafos (OLIVEIRA; SANGIOVANNI-VINCENTELLI; SHA-
VLIK, 1996) e segmentação (LEE; HAN; WHANG, 2007) e classificação de trajetórias (LEE
et al., 2008).

2.5 Análise ROC

Nesta tese, foi utilizada a análise ROC (Receiver Operating Characteristic) com o
objetivo de avaliar o desempenho de um algoritmo de segmentação de trajetórias. Esta abordagem
é largamente aplicada no domínio de aprendizagem de máquina e seus conceitos são detalhados
a seguir.

A primeira aplicação da análise ROC em aprendizagem de máquina foi realizada em
Spackman (1989). A partir deste trabalho, a análise ROC passou a ser usada com frequência
também na área de mineração de dados, principalmente na análise de desempenho de algoritmos
de classificação.

Um algoritmo de classificação possui o objetivo de atribuir a cada exemplo de entrada
uma determinada classe ou grupo. Para exemplificar os conceitos relativos à análise ROC,
considere um exemplo onde apenas duas classes (e.g. A ou B) são possíveis em um problema,
sendo estas classificadas como exemplos positivos ou negativos. Neste exemplo, considere a
classe A como a classe positiva e a classe B como a classe negativa. A cada exemplo fornecido
ao classificador, é analisada a classe predita pelo classificador e a classe observada (i.e. com o
valor real observado) no domínio.

A análise ROC é guiada pela definição de uma matriz denominada matriz de confusão
(do inglês, confusion matrix) composta por quatro componentes: (i) verdadeiro positivo (TP); (ii)
falso positivo (FP); (iii) verdadeiro negativo (TN); e (iv) falso negativo (FN). Um verdadeiro
positivo ocorre quando o classificador atribui a classe A a um exemplo cuja classe observada
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é exatamente a classe A. Já um falso positivo ocorre quando o classificador atribui a classe A

a um exemplo cuja classe observada é a classe B. Um verdadeiro negativo ocorre quando o
classificador atribui a classe B a um exemplo cuja classe observada é exatamente a classe B. Já
um falso negativo ocorre quando o classificador atribui a classe B a um exemplo cuja classe
observada é a classe A. A Tabela 2.2 resume estes conceitos.

Tabela 2.2: Matriz de confusão da análise ROC.

Exemplo deve ser positivo Exemplo deve ser negativo
Saída do classificador positivo Verdadeiro positivo (TP) Falso positivo (FP)
Saída do classificador negativo Falso negativo (FN) Verdadeiro negativo (TN)

Fonte: O autor.

As métricas mais frequentemente usadas na análise ROC são a precision, accuracy,
sensitivity (TP rate) e false alarm (FP rate). As fórmulas para o cálculo destas métricas podem
ser visualizadas na Tabela 2.3.

Tabela 2.3: Principais métricas da análise ROC.

Métrica Fórmula
precision TP/(TP+FP)
accuracy (TP+TN)/(TP+TN+FP+FN)
TP-rate TP/(TP+FN)
FP-rate FP/(FP+TN)

Fonte: O autor.

Entretanto, estas métricas possuem problemas quando o conjunto de dados não está
balanceado (e.g. possui mais exemplos da classe A do que da classe B). Este desbalanceamento
pode fazer com que a análise de desempenho favoreça a classe que possui mais exemplos (e.g.
classe A). Desta forma, apresentamos a seguir duas métricas que podem ser utilizadas quando
existe um desbalanceamento entre os exemplos das classes positiva e negativa.

A primeira métrica apresentada é área sob a curva (do inglês, area under the curve)
(AUC) (BRADLEY, 1997), que reduz o espaço ROC a um único valor escalar. A Figura 2.6
ilustra o espaço ROC, destacando os pontos e as regiões importantes no processo de análise. Um
ponto a ser plotado e analisado no espaço ROC utiliza como valor de eixo X o valor FP-rate
e no eixo Y o valor de TP-rate. O ponto que e representa o classificador perfeito, no qual
todas as instâncias positivas e negativas são classificadas corretamente, tem o par ordenado (0,
100%) como coordenadas. Já o ponto de coordenadas (100%, 0), define o modelo que efetuará
todas as classificações erradas. O ponto de origem do sistema de coordenadas, ou seja, o par
ordenado (0, 0), caracteriza o método que nunca classifica uma instância como positivo. Já o
ponto de coordenadas (100%, 100%) sempre classifica um exemplo como positivo. Por último,
a reta diagonal que une o ponto (0,0) ao ponto (100%, 100%) representa um classificador de
desempenho aleatório.
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Figura 2.6: Espaço ROC.

Fonte: O autor.

A redução do espaço ROC a um valor escalar é importante para que seja realizada a
comparação entre classificadores distintos. Como mencionado anteriormente, a AUC reduz o
espaço ROC a um único valor escalar e é bastante utilizada para sumarizar a qualidade da curva
ROC (HANLEY; MCNEIL, 1982; SWETS, 1996; WITTEN; FRANK, 2005). O procedimento
para o cálculo da AUC é explicado a seguir. Dado que um classificador produza a matriz de
confusão, calcula-se os valores de TP-rate e FP-rate e gera-se um ponto X a ser plotado no espaço
ROC. Por fim, calcula-se a área do quadrilátero formado pelos valores da origem (0,0), da pior
classificação (1,0), da classificação de todos os exemplos como positivos (1,1) e do ponto X
obtido pelo classificador. Assim, os valores de AUC variam de 0.0 até 1.0, onde o valor de
0.5 representa o desempenho de um classificador aleatório. Um classificador com desempenho
inferior a 0.5 possui desempenho pior que um classificador aleatório. Já classificadores com
valores maiores que 0.5 possuem desempenho superior. Desta forma, quanto maior o valor da
AUC, melhor o desempenho de um classificador.

A Figura 2.7 exemplifica o cálculo da AUC para dois classificadores (e.g. C1 e C2).
Nota-se que a área do quadrilátero formado pelos pontos (0,0), (1,0), (1,1) e (C2x,C2y) é maior
do que a área formada pelo quadrilátero formado pelos pontos (0,0), (1,0), (1,1) e (C1x,C1y).
Desta forma, verifica-se que o desempenho do classificador C2 é melhor do que o desempenho
do classificador C1.

Da mesma forma, o Matthews’ Correlation Coefficient (MCC) (MATTHEWS, 1975) é
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Figura 2.7: Exemplo do cálculo da AUC.

Fonte: O autor.

uma métrica que evita o favorecimento à classe com mais exemplos. O MCC é definido como um
coeficiente de correlação entre a classe predita pelo classificador e a verdadeira classe observada
no domínio de estudo. O MCC retorna um valor entre −1 e +1, onde −1 representa o pior caso
(i.e. o classificador erra todas as predições de classe), 0 representa que o classificador não é
melhor que um classificador aleatório e +1 representa a classificação perfeita (e.g. o classificador
acerta todas as predições de classe). O MCC é definido na Equação 2.8.

MCC =
(T P∗T N)− (FP∗FN)√

(T P+FP)(T P+FN)(T N +FP)(T N +FN)

�
 �	2.8

A diferença entre a AUC e o MCC é que a primeira produz mais indícios sobre o quanto
um classificador separa melhor as duas classes avaliadas, podendo ser então associada a robustez
total do classificador. Já o MCC mede uma precisão estatística computada diretamente dos
valores da matriz de confusão.

2.6 Considerações finais

Neste capítulo foi apresentada a fundamentação teórica necessária ao entendimento
desta tese, tendo sido descritos conceitos e características relacionadas à mineração de dados de
trajetórias com foco na segmentação destas trajetórias. Em seguida, os problemas de seleção
e calibração de parâmetros de algoritmos foram caracterizados, sendo mostrados os conceitos
e as técnicas de resolução destes problemas. AGs, F-Race, I/F-Race e GRASP também foram
apresentadas neste capítulo, sendo detalhados todos os passos para a construção de algoritmos
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baseados nestas metaheurísticas. Os conceitos relacionados à teoria MDL para a construção de
funções de custo também foi explicado neste capítulo. Por último, foi apresentada a Análise
ROC como uma forma de realizar a avaliação de desempenho dos algoritmos de segmentação de
trajetórias.

No capítulo seguinte é apresentado o resultado de um levantamento bibliográfico des-
crevendo os trabalhos mais recentes que abordam os problemas de seleção e calibração de
parâmetros de entrada de algoritmos e de vários algoritmos que realizam a segmentação de
trajetórias.
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3
Trabalhos relacionados

Diversos trabalhos sobre seleção e calibração de parâmetros de entrada de algoritmos bem
como algoritmos de segmentação de trajetórias podem ser encontrados na literatura. Na Seção
3.1 são mostrados trabalhos que abordam o problema de seleção e calibração de parâmetros de
entrada de algoritmos. Já na Seção 3.2 são apresentados trabalhos que realizam a segmentação
de trajetórias de objetos móveis. Por último, são apresentadas as considerações finais (Seção 3.3)
a respeito de todos os trabalhos avaliados.

3.1 Calibração de parâmetros de entrada de algoritmos

Mesmo sabendo que é possível ser verificado que na média alguns algoritmos são
melhores que outros, é difícil afirmar que um algoritmo é sempre melhor para um domínio
específico. Alguns trabalhos (AHA, 1992; WOLPERT; MACREADY, 1997) mostram que um
único algoritmo não obtém sempre o melhor desempenho em todos os problemas de um domínio.
Desde que o trabalho de Rice (1975) foi publicado, o problema de seleção de algoritmos não
recebeu tanta atenção como deveria. Entretanto, existem trabalhos que abordam este tópico com
profundidade (SMITH-MILES, 2009; MUNOZ; KIRLEY; HALGAMUGE, 2012; KOTTHOFF,
2012). Estratégias para resolver o problema de seleção de algoritmos podem ser vistas em
diversas áreas como na resolução de equações diferenciais (KAMEL; ENRIGHT; MA, 1993;
WEERAWARANA et al., 1996), álgebra linear (DEMMEL et al., 2005), problemas de busca
combinatorial (XU et al., 2008; SILVERTHORN; MIIKKULAINEN, 2010), planejamento
(HOWE et al., 2000; VRAKAS et al., 2003), agendamento (CICIRELLO; SMITH, 2005) e
problema do caixeiro viajante (FUKUNAGA, 2000). A abordagem mais comum para resolver
o problema de seleção de algoritmos é o de mensurar o desempenho de um algoritmo em um
conjunto de dados do problema, concluindo-se que apenas o algoritmo que obteve o melhor
resultado é o melhor para o domínio.

Como a modificação dos parâmetros de entrada afeta o desempenho do algoritmo que
está sendo avaliado, muitos trabalhos foram propostos com o objetivo de avaliar o impacto deste
tipo de modificação. Esta área é denominada de calibração de parâmetros de algoritmos. Várias
estratégias foram propostas com o objetivo de resolver o problema de calibração de parâmetros
de entrada de algoritmos, sendo algumas destas estratégias apresentadas a seguir.
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Racing procedures (BIRATTARI et al., 2002; YEH; GALLAGHER, 2005) por exemplo,
avaliam iterativamente as configurações dos algoritmos em instâncias do problema e utilizam
testes de hipóteses estatísticas para eliminar configurações candidatas que obtiveram desempenho
inferior. Racing procedures foram utilizados para a calibração de parâmetros de entrada de
algoritmos de mineração de dados como redes neurais (BLUM; SOCHA, 2005; SOCHA; BLUM,
2007) e SVM (Support Vector Machines)(MIRANDA; SILVA; PRUDêNCIO, 2014) ou sistemas
de controle para robôs (NOUYAN; CAMPO; DORIGO, 2008)

O método denominado ParamILS (Parameter Iterated Local Search) (HUTTER; HOOS;
STüTZLE, 2007; HUTTER et al., 2009) utiliza uma busca local estocástica (Stochastic Local

Search) para encontrar dentro do espaço de busca configurações candidatas de um determinado
algoritmo com melhor desempenho. O método ParamILS foi utilizado para a calibração de
parâmetros de algoritmos para resolução de problemas como time tabling (CHIARANDINI;
FAWCETT; HOOS, 2008), problema do caixeiro viajante (IORDACHE, 2010; POP; IORDACHE,
2011) e protein folding (THACHUK; SHMYGELSKA; HOOS, 2007).

Já os modelos de otimização sequencial (Sequential Model-based Optimization) (JONES;
SCHONLAU; WELCH, 1998; HUANG et al., 2006) constroem uma superfície de resposta
que relaciona configurações de parâmetros e desempenho, sendo esta superfície utilizada para
iterativamente encontrar configurações promissoras. Este método foi utilizado para resolver para
calibração de parâmetros de algoritmos para resolução de problemas SAT (satisfiability problem)
(HUTTER; TOMPKINS; HOOS, 2002; HUTTER et al., 2010)

Diversas técnicas da área de aprendizagem de máquina (machine learning) e estatística
também foram utilizadas com o objetivo de resolver o problema de calibração de parâmetros,
como as técnicas baseadas no método do gradiente (SNYMAN, 2005) e os algoritmos evolu-
cionários (ASHLOCK, 2010), que podem ser subdivididos em estratégias evolucionárias (EE)
(BEYER; SCHWEFEL, 2002), algoritmos genéticos (AG) (HOLLAND, 1975) e enxame de
partículas (PSO) (KENNEDY; EBERHART, 1995). Aplicações de técnicas evolucionárias para
a resolução do problema de calibração de parâmetros de algoritmos podem ser encontradas na
literatura e algumas são listadas a seguir. A técnica EE foi aplicada na calibração de parâmetros
de algoritmos de optical character recognition (OCR) (BERLANGA et al., 2002), detecção
visual de obstáculos (BERGENER; BRUCKHOFF; IGEL, 2001) e parâmetros de modelos que
simulam órgãos humanos (VIDAL; VILLARD; LUTTON, 2012). As estratégias de enxame de
partículas foram aplicadas na calibração de parâmetros de algoritmos de controles hidráulicos de
robôs (NEDIC et al., 2014), prevenção de congestionamento em redes de computadores (QARA-
AWY; ALI; MAHMOOD, 2012) e melhoramento de cores de imagens (HANUMANTHARAJU
et al., 2012). Os AGs foram usados na calibração de parâmetros de algoritmos de modelos
hidrológicos (WANG, 1991; SOARES JUNIOR et al., 2009, 2010), de sistemas de fonte de
alimentação ininterrupta (JALILI-KHARAAJOO et al., 2004), de análise de DNA (LUCASIUS
et al., 1991) e de jogos de xadrez (DAVID et al., 2014).

Como mencionado na Seção 2.2, se duas instâncias do mesmo algoritmo diferem em ape-
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nas um valor de parâmetro de entrada, pode-se considerar que eles são algoritmos completamente
diferentes (RICE, 1979), sendo esta abordagem adotada em diversos trabalhos (HUTTER et al.,
2006; HUTTER; HOOS; LEYTON-BROWN, 2010; MUNOZ; KIRLEY; HALGAMUGE, 2012).
É importante perceber que tanto o problema de seleção de algoritmos quanto a calibração de
parâmetros de algoritmos utilizam uma função de custo que deve ser otimizada de alguma forma,
extraindo o melhor desempenho do(s) algoritmo(s). Desta forma, a calibração de parâmetros de
entrada pode ser vista como um componente do problema de seleção de algoritmos.

Nesta tese, o problema de calibração de parâmetros de entrada de algoritmos de segmen-
tação de trajetórias foi resolvido por meio de uma implementação de um AG e um algoritmo
de corrida (do inglês, racing). A decisão da escolha dos AGs foi baseada na vasta literatura
de aplicações desenvolvidas ao longo dos anos utilizando tal metaheurística e seu uso ainda
frequente na atualmente reportando bom desempenho em problemas de calibração de parâmetros
de algoritmos (ANSÓTEGUI et al., 2015; KARAFOTIAS; HOOGENDOORN; EIBEN, 2015;
BERTRAM; ZHANG; KONG, 2015). Ja a decisão da escolha do I/F-Race foi baseada em
trabalhos recentes (BALAPRAKASH; BIRATTARI; STUTZLE, 2007; BIRATTARI, 2009;
MIRANDA; SILVA; PRUDêNCIO, 2014; PEREIRA; MADUREIRA, 2015; MESQUITA et al.,
2015) que reportam seu desempenho superior a outros métodos no problema de calibração
de parâmetros de algoritmos. Além disso, no levantamento bibliográfico realizado, não foi
encontrado qualquer trabalho que tente resolver o problema de calibração de parâmetros de
entrada de algoritmos de segmentação de trajetórias utilizando AGs ou algoritmos de corrida.

3.2 Algoritmos de segmentação de trajetórias de objetos móveis

Um problema importante na mineração de dados de trajetória é a sua divisão em partições
menores (i.e. segmentos). Geralmente, a segmentação de trajetórias é o primeiro passo para
enriquecê-la com algum tipo rótulo. Ela pode levar em consideração características geométricas
ou semânticas. Esta seção é dedicada à análise de diversos algoritmos de segmentação de
trajetória. Os aspectos sob os quais estes trabalhos são avaliados são definidos na Seção 3.2.1.
Após a definição destes aspectos, nas seções subsequentes são avaliados vários algoritmos de
segmentação de trajetórias da literatura.

3.2.1 Aspectos analisados nos algoritmos de segmentação de trajetórias

Os algoritmos de segmentação de trajetórias podem ser analisados sob vários aspectos.
Nesta seção são apresentados seis aspectos que devem ser levados em consideração ao se escolher
um algoritmo de segmentação de trajetórias de objetos móveis sendo estes aspectos resumidos
na Tabela 3.1.

O primeiro aspecto avaliado é quanto ao conhecimento prévio do critério adotado na
criação de novos segmentos. Quando um algoritmo decide criar um novo segmento em uma
região ao longo de uma trajetória, o critério a ser utilizado pode ter sido definido previamente ou
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Tabela 3.1: Aspectos analisados nos algoritmos de segmentação de trajetórias.

Aspectos Valores
Conhecimento do critério supervisionado não-supervisionado
Monotonicidade monotônico não monotônico
Segmentos rotulados sim não
Objetivo orientado a aplicação propósito geral
Número de segmentos automático parametrizável
Número de atributos fixo variável

Fonte: O autor.

não. Por exemplo, um algoritmo pode criar segmentos onde a velocidade média dentro deste
segmento é menor que a velocidade média da trajetória inteira em 30%. Outro algoritmo pode
adotar um critério baseado em uma função de custo que considere semelhança (i.e. uma função
capaz de caracterizar similaridade nos dados) entre as vizinhanças dos pontos (i.e. respeitando a
ordem temporal dos pontos). Observe que no primeiro exemplo, onde o critério é explícito, os
tipos de segmentos gerados como saída do algoritmo são conhecidos previamente. Por outro lado,
no segundo exemplo, o uso de funções para capturar similaridades na vizinhança não permite
afirmar nada a respeito da saída do algoritmo antes de executá-lo. Desta forma, quanto ao
conhecimento prévio do critério adotado na segmentação, os algoritmos podem ser classificados
de três formas: supervisionado, não-supervisionado e semi-supervisionado. Um algoritmo
de segmentação de trajetórias de objetos móveis é considerado supervisionado se o critério é
conhecido antes de sua execução. Por outro lado, se este critério não é conhecido previamente,
o método é classificado como não-supervisionado. O terceiro caso, conhecido como semi-
supervisionado, faz uso de uma combinação de critérios supervisionados e não-supervisionados,
como por exemplo uma combinação dos critérios exemplificados anteriormente.

Outro aspecto avaliado nos trabalhos relacionados é quanto a monotonicidade (BUCHIN
et al., 2011) do critério de segmentação. O critério adotado na segmentação é considerado
monotônico quando existe a garantia de que ao se criar um segmento s′ que satisfaça um critério,
qualquer sub-segmento s′′ ⊆ s′ também satisfaz este mesmo critério. O critério é não monotônico

quando não existe essa garantia. Considere como exemplo um método que adota um critério onde
os segmentos criados devem ter uma diferença de velocidade (e.g. diferença entre a velocidade
máxima e a mínima) de no máximo 30 km/h. Este critério é considerado monotônico pois ao
se avaliar qualquer sub-segmento, existe a garantia de que a diferença de velocidade não será
maior que estes 30 km/h. Um exemplo de critério não monotônico seria criar segmentos onde a
média da variação de direção seja inferior a 40°. Veja que o segundo exemplo possui um critério
não monotônico pois pode existir um sub-segmento com variação de direção mais alta (e.g. com
média de 45°) em uma determinada parte do segmento.

Os segmentos produzidos por algoritmos de segmentação de trajetória podem ser enri-
quecidos semanticamente de várias maneiras a partir de modelos (SPACCAPIETRA et al., 2008;
BOGORNY et al., 2013; MORENO et al., 2014). O modelo mais conhecido foi proposto em
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Spaccapietra et al. (2008) e divide a trajetória em segmentos denominados stops e moves. Os
stops são os segmentos onde o objeto móvel permaneceu por um determinado intervalo de tempo
não vazio. Já os moves são os segmentos que conectam os stops. Estes modelos podem fazer uso
de propriedades geográficas (ALVARES et al., 2007) ou informações de contexto (BOGORNY
et al., 2013; MORENO et al., 2014) para enriquecer semanticamente os segmentos. Desta forma,
os segmentos gerados pelos algoritmos de segmentação de trajetória podem ser classificados
como rotulados ou não.

Na literatura, existem algoritmos que foram criados com o objetivo de segmentar trajetó-
rias para domínios específicos como detecção de meio de transporte ou recomendação de locais
ou amigos. Por outro lado, também foram propostos vários algoritmos que usam metaheurísticas
e funções de custo, podendo ser aplicados a qualquer base de dados. Desta forma, também serão
classificados os trabalhos como sendo algoritmos de propósito geral ou orientados a aplicação.

Os algoritmos de segmentação de trajetórias também podem ser avaliados com relação a
possibilidade da determinação prévia do número de segmentos a serem encontrados na trajetória.
Assim, estas pesquisas também podem ser classificados como tendo número de segmentos
parametrizável (i.e. o número de segmentos é um parâmetro do algoritmo) ou automático (i.e.
número encontrado durante a tarefa de segmentação).

Por último, os trabalhos são classificados quanto aos atributos utilizados na segmentação.
Vários algoritmos foram criados para analisar um atributo ou a combinação de atributos em
uma tarefa de segmentação. Estes estudos são classificados como tendo um número de atributos
fixo para análise. Por outro lado, outros trabalhos deixam em aberto quais atributos devem ser
adotados durante a segmentação, sendo estes classificados como tendo um número de atributos
variável.

Após determinar sob quais critérios os algoritmos de segmentação de trajetórias podem
ser analisados, as seções subsequentes objetivam detalhar diversos algoritmos de segmentação
de trajetórias propostos ao longo dos últimos anos. Foram escolhidos para análise os trabalhos
da literatura que se propuseram a apresentar novos algoritmos de segmentação de trajetórias,
mesmo que o foco não tenha sido especificamente tratar a tarefa de segmentação como o objetivo
final do trabalho.

3.2.2 O trabalho de Lee, Han e Whang 2007

Em Lee, Han e Whang (2007), é proposto um framework denominado TRACLUS que
objetiva segmentar trajetórias para encontrar regiões densas, onde existam segmentos com as
mesmas características. Este algoritmo é dividido em duas partes: (i) segmentação da trajetória
em linhas representativas; e (ii) agrupamento destas linhas em conjuntos semelhantes. Na
segmentação de trajetórias em linhas representativas é usada uma função de custo baseada no
princípio MDL. Já a criação dos conjuntos de linhas semelhantes é feito a partir de um método
de agrupamento baseado em densidade chamado DB-SCAN (ESTER et al., 1996).

Para realizar a segmentação, este algoritmo analisa três atributos relacionados aos seg-
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mentos da trajetória: (i) distância paralela; (ii) distância perpendicular e (iii) distância angular.
Combinando esses atributos e o princípio MDL, são propostas duas propriedades ortogonais,
chamadas de precisão e concisão. A idéia do algoritmo de segmentação do TRACLUS é que seja
encontrada uma solução ótima a partir do tradeoff entre essas duas propriedades por meio de uma
função de custo. Desta forma, os autores utilizaram uma heurística para calcular este tradeoff. A
heurística para realizar a segmentação do TRACLUS funciona como descrito a seguir. Enquanto
todos os pontos da trajetória não tiverem sido percorridos, verifica-se o custo de criar uma
linha representativa entre dois pontos pi e p j, começando com duas variáveis startIndex = 1 e
length = 1. Em seguida, inicializa-se uma variável currentIndex = startIndex+ length. Caso o
custo da função melhore ao criar a linha representativa entre pstartIndex e pcurrentIndex, adiciona-se
essa linha representativa à solução, faz-se startIndex = currIndex− 1 e length = 1. Caso o
custo da função piore, faz-se length = length+1.

O framework é aplicado em duas bases de dados com trajetórias reais de animais (e.g.
deer e elk) e furacões. Os resultados mostram conjuntos densos de segmentos de trajetórias em
regiões onde o comportamento (i.e. de acordo com os três atributos analisados) foi semelhante
de acordo com os atributos de distância paralela, perpendicular e angular.

A classificação do TRACLUS é mostrada a seguir. Quanto ao critério adotado na seg-
mentação ele não é definido previamente nem existe garantia de que o critério adotado é mantido
sob qualquer um de seus subsegmentos. Desta forma, este algoritmo é não-supervisionado e não
monotônico. Este algoritmo não enriquece os segmentos semanticamente e tem um objetivo bem
definido, sendo classificado como orientado a aplicação. Quanto aos atributos, o algoritmo utiliza
um número fixo (e.g. distância perpendicular, angular e paralela). Já com relação ao número de
segmentos, ele é determinado automaticamente pela heurística, que calcula um tradeoff ao se
aumentar ou diminuir o número e o tamanho dos segmentos.

3.2.3 O trabalho de Yoon e Shahabi 2008

Em Yoon e Shahabi (2008) é proposto um conjunto de três algoritmos para segmentação
de trajetórias. Os três algoritmos levam adotam uma distância temporal que é usada para
segmentar as trajetórias de forma homogênea em termos de tempo e espaço geográfico. O
dois primeiros, denominados de RTR-TopDown e RTR-BottomUp são semelhantes. Ambos
são recursivos e procuram encontrar marcas de tempo (do inglês, timestamps) representativos
ao longo da trajetória com o objetivo de criar segmentos nestas regiões. A diferença entre
estas abordagens é que o RTR-TopDown começa com segmentos grandes e os sai quebrando
em segmentos menores até que uma medida de particionamento (do inglês, split measure)
seja menor que um parâmetro de entrada ε . Um outro parâmetro, chamado vm, determina a
velocidade máxima que pode ser atingida dentro de um segmento. Caso essa velocidade máxima
vm seja atingida, o segmento para de ser quebrado. Já o RTR-BottomUp começa com segmentos
pequenos e os concatena até que a medida de particionamento atinja o valor de ε , sendo vm

utilizado também como critério para parar a concatenação. Uma terceira abordagem, denominada



3.2. Algoritmos de segmentação de trajetórias de objetos móveis 53

Sliding Window, avalia a medida de particionamento de forma linear, aumentando o segmento
sequencialmente até que o valores de ε e vm sejam atingidos.

Experimentos realizados em três conjuntos com dados de ônibus, caminhões e movimento
de mãos mostraram que pelo menos um dos algoritmos obteve um desempenho melhor, em
termos de STHM (Spatio-Temporal Homogeneity Measure), do que outros da literatura de
segmentação de trajetórias.

Os três algoritmos propostos em Yoon e Shahabi (2008) são supervisionados e com
critério não monotônico, já que os segmentos gerados por estes algoritmos são criados de acordo
com o parâmetro de entrada ε . Os segmentos gerados não são rotulados e estes algoritmos são
de propósito geral, já que podem ser utilizados em qualquer domínio onde a métrica espaço-
temporal possa ser aplicada. A quantidade de segmentos é determinada automaticamente, sendo
controlada pelo parâmetro ε que determina o limite que a medida de particionamento deve atingir.
Por último, estes algoritmos utilizam uma quantidade fixa de atributos, já que fazem uso de
características temporais e espaciais da trajetória.

3.2.4 O trabalho de Palma et al. 2008

Em Palma et al. (2008) é proposto um algoritmo que permite que stops sejam detectados.
O CB-SMoT (Clustering-Based Stops and MOves of Trajectories) é um algoritmo de segmenta-
ção baseado na variação de velocidade entre os pontos da trajetória. Este algoritmo é uma versão
modificada do DBSCAN (ESTER et al., 1996) e tem o objetivo 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 segmentos com pontos onde a variação da velocidade entre
os pontos dentro segmento é menor do que um determinado valor pré-definido pelo usuário. Para
o caso de a velocidade de um determinado ponto pi ser menor do que o valor de velocidade
limite, o algoritmo insere pi em um segmento s1. O algoritmo continua avaliando e inserindo
pi+1 (e.g. seguindo a ordem temporal dos pontos) enquanto as velocidades destes pontos sejam
menores do que a velocidade limite. Ao se encontrar um ponto com valor maior do que este
limite, o segmento s1 é encerrado. O segmento s1 é rotulado como um stop candidato e só se
torna definitivamente um stop caso as seguintes condições forem verdadeiras: (i) A velocidade
média de s1 seja menor ou igual a um valor de velocidade e não exceda a velocidade limite (o
valor de velocidade e velocidade limite são parâmetros de entrada do algoritmo); (ii) O intervalo
de tempo de s1 for menor ou igual a um threshold de tempo que é parâmetro de entrada do
algoritmo.

Em uma segunda parte do CB-SMoT é permitida a adição de rótulos aos segmentos.
Nesta parte realiza-se a interseção dos stops gerados com as regiões geográficas do domínio
de interesse da aplicação. Caso exista esta interseção, os stops são rotulados de acordo com a
informação proveniente da camada geográfica.

Experimentos foram realizados com o CB-SMoT em uma base de dados de Amsterdã
contendo 125.000 pontos de trajetória geradas por 147 estudantes. Os resultados mostraram
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que o CB-SMoT foi um avanço em relação a outros algoritmos da literatura que usam o modelo
semântico de stops e moves já que ele foi capaz de encontrar stops em regiões onde dados
geográficos não eram disponíveis.

O algoritmo CB-SMoT, como mostrado nesta seção, possui critério supervisionado
(e.g. stops com velocidades determinadas pela configuração de parâmetros de entrada) e não
monotônico (e.g. valores relativos calculados a partir da velocidade). Ele utiliza o modelo
semântico de stops e moves para rotular os segmentos e é de propósito geral, já que pode
ser utilizado em diversos tipos de aplicação. O número de atributos é fixo, já que apenas a
velocidade é utilizada na segmentação e o número de segmentos é encontrado automaticamente
pelo algoritmo.

3.2.5 O trabalho de Zimermann et al. 2009

Em Zimmermann, Kirste e Spiliopoulou (2009) é proposto um algoritmo para segmentar
trajetórias em stops e moves denominado StopFinder. Neste trabalho, o conceito de densidade é
determinado com base em propriedades espaciais e temporais de trajetórias.

O algoritmo proposto é baseado no Ordering Points to Identify the Clustering Structure

(OPTICS) (ANKERST et al., 1999) que é um algoritmo de agrupamento (clustering) baseado em
densidade. O OPTICS foi estendido para lidar com proximidade temporal de pontos de trajetória
com base em tempo decorrido e velocidade. Basicamente, este algoritmo começa escolhendo
um ponto p0 aleatoriamente. Em seguida, é feita uma iteração sobre os pn pontos da trajetória
que não foram visitados, sendo agrupado a cada iteração o ponto que possui o menor valor de
uma distância de alcance (do inglês, reachability distance). Os agrupamentos de pontos geram
segmentos que são classificados posteriormente como sendo stops ou moves a partir de valores
absolutos de variação de velocidade. O algoritmo é dito interativo pois o usuário deve escolher
os valores de velocidade a partir de um gráfico gerado com os valores absolutos de velocidade.

O StopFinder foi testado em uma trajetória de um usuário utilizando diferentes meios
de transporte (e.g. andando, carro e bicicleta) durante dois dias consecutivos. Os resultados
mostraram que, diferente do CB-SMoT, o StopFinder é capaz de encontrar stops com diferentes
valores de velocidade em uma mesma trajetória.

O algoritmo StopFinder é classificado como supervisionado e monotônico, já que o
usuário define manualmente quais intervalos de velocidade serão usados para segmentar a
trajetória em stops ou moves. Por ser baseado no modelo de stops e moves os segmentos são
enriquecidos semanticamente ao final de sua execução. O StopFinder é de propósito geral,
já que pode ser aplicado em qualquer domínio onde intervalos de valores de velocidade são
relevantes. Por fim, este algoritmo determina a quantidade de segmentos automaticamente a
partir da definição dos intervalos de valores de velocidade e usa uma quantidade fixa de atributos.
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3.2.6 O trabalho de Manso et al. 2010

Em Manso et al. (2010) é proposto um algoritmo de segmentação denominado DB-
SMoT (Direction Based Stops and MOves of Trajectories). Diferente do CB-SMoT, que utiliza a
velocidade média como atributo, no DB-SMoT, a variação de direção é usada como atributo para
segmentar as trajetórias.

O DB-SMoT segmenta uma trajetória procurando conjuntos de pontos que possuem
uma variação de direção (minDir) maior ou igual ao valor definido por um parâmetro. Quando
um ponto possui variação de direção menor do que este parâmetro, o parâmetro de tolerância
máxima é analisado para verificar se este ponto foi um ruído ou não. Assim, os pontos que não
possuírem a variação de direção desejada são tolerados desde que a quantidade de pontos, entre
o último ponto que variou a direção e o ponto que está sendo analisado for menor ou igual a este
parâmetro de tolerância. Os stops só são criados caso os segmentos encontrados possuam um
intervalo de tempo maior ou igual a um threshold de tempo mínimo, que também é parâmetro de
entrada do algoritmo.

Em um segundo passo de execução, o DB-SMoT também permite a adição de rótulos à
trajetória quando os locais geográficos considerados interessantes para a aplicação são dispo-
níveis. Assim como o procedimento realizado pelo CB-SMoT, caso exista interseção entre a
camada da aplicação e os stops, as informações contidas nos locais geográficos são adicionadas
aos stops.

Foram realizados experimentos com o DB-SMoT em dados de embarcações realizando
movimentos de pesca. O trabalho compara diretamente o DB-SMoT com o CB-SMoT e avalia
quais dos métodos encontram as regiões onde as embarcações estavam realizando atividades de
pesca. Os resultados mostraram que o DB-SMoT foi capaz de encontrar 90% das regiões de
pesca destas embarcações, enquanto que o CB-SMoT praticamente não encontrou estas regiões.

Quanto aos critérios adotados pelo DB-SMoT, este algoritmo é classificado como super-
visionado (e.g. stops com variação de direção determinadas pela configuração de parâmetros de
entrada) e não monotônico (e.g. valores absolutos calculados a partir da variação de direção).
Assim como o CB-SMoT, o modelo semântico de stops e moves é utilizado pelo DB-SMoT,
produzindo assim segmentos com rótulos. Como este algoritmo pode ser aplicado em diversos
domínios, este trabalho é classificado como de propósito geral. O número de atributos do
DB-SMoT é fixo, já que apenas a variação de direção é utilizada na segmentação e o número de
segmentos é encontrado automaticamente por este algoritmo.

3.2.7 O trabalho de Buchin et al. 2011

Em Buchin et al. (2011) são propostos um framework e algoritmos para segmentação de
trajetórias. O objetivo é adquirir a maior taxa de homogeneidade possível dentro de um segmento
com a menor quantidade de segmentos possível. Para isso, os autores mostram como uma série
de atributos e critérios podem ser explorados para se obter uma segmentação ótima com relação



3.2. Algoritmos de segmentação de trajetórias de objetos móveis 56

a critérios de homogeneidade não monotônicos.
Entretanto, para atingir a segmentação ótima de uma trajetória com n pontos em um

tempo O(n logn), o critério ou a combinação de critérios deve seguir as seguintes condições
(BUCHIN et al., 2011): (i) utilizar critérios monotônicos; (ii) existir um tempo de teste O(m)

para decidir se um segmento sa = [pi, p j] satisfaz um critério (onde m = j− i+1); (iii) se um
segmento sb = [pi, p j−1] satisfaz o(s) critério(s) mas o segmento sa = [pi, p j] não satisfaz, deve
existir um método com tempo O(m logm) para maximizar q ∈ [p j−1, p j]; e (iv) o número de
segmentos na saída é n no pior caso.

A primeira condição é necessária para encontrar a segmentação ótima, enquanto as três
últimas são necessárias para que o tempo de processamento seja O(n logn). O algoritmo proposto
é baseado em uma estratégia gulosa, onde o tamanho do segmento é aumentado enquanto o
critério monotônico continua a ser satisfeito. São mostrados também vários atributos que podem
ser extraídos dos segmentos, como sinuosidade, curvatura, localização, rapidez e velocidade.
Entretanto, nenhum experimento prático com base de dados reais de trajetórias é realizado, sendo
este estudo focado na apresentação de provas matemáticas de que o método funciona desde que
todas as especificações mencionadas acima sejam cumpridas.

O trabalho de Buchin et al. (2011) é classificado então como supervisionado e mo-
notônico. O framework e os algoritmos não enriquecem os segmentos semanticamente. Os
algoritmos de segmentação são considerados de propósito geral, já que é proposto um framework
para segmentação de dados espaço-temporais. O número de atributos que podem ser avaliados
pelos algoritmos pode variar de acordo com a instanciação do framework para um determinado
problema, sendo este estudo classificado como possuindo número de atributos variável. Quanto
ao número de segmentos a serem encontrados, este trabalho o encontra automaticamente através
da otimização de uma função de custo baseada no(s) atributo(s) escolhido(s).

3.2.8 O trabalho de Yan et al. 2011

Em Yan et al. (2011) é apresentado o SeTraStream, um algoritmo para construção
de trajetórias sensíveis a contexto a partir de fluxos de dados. Este algoritmo aborda quatro
problemas encontrados no domínio de trajetórias: (i) limpeza nos dados; (ii) compressão; (iii)
segmentação; e (iv) adição dos rótulos aos segmentos a partir de um modelo de classificação
construído para o domínio. Através de teoremas e provas matemáticas, o trabalho mostra que é
possível realizar estas três tarefas em tempo linear.

A segmentação realizada pelo SeTraStream funciona com análise de janelas temporais
(i.e. seqüência de pontos ordenados temporalmente) com tamanho previamente definido pelo
usuário. Cada janela criada é vista como uma peça (do inglês, workpiece) a ser segmentada e
semanticamente enriquecida. Cada nova peça que é dada como entrada ao algoritmo passa por
um processo de limpeza e compressão e por último, é segmentado. Ao se executar a segmentação,
a peça anterior é comparado com a nova a ser segmentada em termos de seus atributos. Essa
comparação é feita através de um coeficiente de correlação de matrizes denominado de RV-
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Coefficient. Quando não existe correlação entre peças consecutivas, sendo isto monitorado por
meio de um parâmetro σ , o algoritmo identifica um segmento. Por último, cada segmento gerado
é enriquecido semanticamente através de um modelo de classificação construído para o domínio.

O algoritmo de segmentação SeTraStream foi testado em trajetórias de usuários que
realizaram três atividades: (i) correr; (ii) andar; e (iii) ficar parado. Foi avaliado apenas o tempo
de execução do SeTraStream, que se manteve linear durante todo o fluxo de dados.

O algoritmo SeTraStream possui critério supervisionado e não monotônico, já que
a métrica denominada RV-Coefficient compara peças consecutivas e verifica se não existe
correlação entre os atributos analisados utilizando um parâmetro σ . O SeTraStream usa um
modelo semântico construído a partir de um classificador projetado para o domínio específico
que está sendo estudado, sendo os segmentos enriquecidos semanticamente a partir desde
classificador. Este algoritmo é considerado de propósito geral já que pode ser aplicado a qualquer
domínio de aplicação. Por último, o SeTraStream é classificado como automático com relação
ao número de segmentos e com número de atributos variável, já que a comparação entre peças
determina quando deve ser criado um novo segmento a partir do cálculo do RV-Coefficient.

3.2.9 O trabalho de Tran et al. 2011

Em Tran et al. (2011) é proposto um algoritmo de segmentação de trajetórias em stops e
moves. Diferentemente dos algoritmos de stops e moves anteriores, este é hierárquico e funciona
em trajetórias esparsas. Este estudo se propõe a resolver três problemas: (i) segmentar trajetórias
em stops e moves; (ii) detectar stops personalizados e stops compartilhados, onde o primeiro
é associado diretamente a um comportamento de um único usuário (e.g. local de trabalho do
usuário A) e o último é identificado por meio de conjuntos de stops de vários usuários diferentes;
e (iii) organiza hierarquicamente os stops e moves encontrados.

O algoritmo de segmentação proposto em Tran et al. (2011) é denominado TrajDBSCAN,
que é baseado no DB-SCAN (ESTER et al., 1996) e atua na descoberta dos stops personalizados.
O TrajDBSCAN utiliza como parâmetros de entrada um valor de distância entre pontos esp e um
limiar de tempo mínimo minTime. Basicamente, este algoritmo encontra pontos representativos
denominados pontos centrais (do inglês, core points), cria segmentos nestas regiões aumentando
seu tamanho até que o valor de distância eps e minTime sejam atingidos. Caso os valores
destes parâmetros sejam atingidos em uma região, são criados stops personalizados. Após
criar o conjunto de stops personalizados, é aplicado um algoritmo de agrupamento baseado
em densidade que visa identificar regiões onde existiu uma grande ocorrência destes stops

personalizados. Caso em uma determinada região exista uma quantidade mínima de stops

personalizados, é criado um stop compartilhado. Por último, o algoritmo organiza os stops

personalizados e stops compartilhados em uma hierarquia.
Nos experimentos realizados em Tran et al. (2011), o TrajDBSCAN obteve melhor

desempenho em termos de uma métrica denominada Stop-based Trajectory Similarity quando
comparado ao CB-SMoT.
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O TrajDBSCAN é um algoritmo de segmentação de trajetórias supervisionado e com
critério não monotônico, sendo os segmentos criados a partir de parâmetros de distância entre
pontos e tempo. Este algoritmo gera segmentos a partir do modelo semântico de stops e moves e
é de propósito geral, já que pode ser aplicado em diversos domínios. O número de segmentos é
encontrado de forma automática a partir dos parâmetros de entrada esp e minTime. Por fim, o
TrajDBSCAN utiliza um conjunto fixo atributos para segmentação de trajetórias (e.g. distância
entre pontos e tempo decorrido).

3.2.10 O trabalho de Zheng et al. 2011

Um sistema de recomendação de amigos e locais é apresentado em Zheng et al. (2011).
Este sistema usa as visitas de um indivíduo a regiões espaciais como indicadores para recomendar
lugares e amigos. O trabalho propõe também um framework, denominado HGSM (Hirarquical-

Graph-based Similarity Measurement), para modelar de forma uniforme o histórico de cada
indivíduo e medir de forma efetiva a similaridade entre usuários. Três fatores são levados
em consideração neste framework: (i) a seqüência de movimento das pessoas nas ruas; (ii) a
popularidade dos locais; e (iii) a propriedade hierárquica dos espaços geográficos.

A primeira tarefa deste framework é segmentar as trajetórias em locais de permanência
(do inglês, stay points). Estes locais de permanência ocorrem em duas situações: (i) um indivíduo
entra em um local, o sinal de GPS é perdido durante um intervalo de tempo e este sinal volta
quando este indivíduo sai do local; e (ii) o indivíduo extrapola um limite de tempo (definido
pelo usuário) em um local. Para detectar tais locais, é proposto um algoritmo de segmentação
denominado SPD (Stay Point Detection). O algoritmo basicamente percorre todos os pontos de
uma trajetória em busca de regiões onde o usuário não percorre uma determinada distância em
um determinado intervalo de tempo. Estes locais de permanência são utilizados neste framework
como entrada para realizar um agrupamento de comportamentos semelhantes de usuários e para
o cálculo de indicadores de similaridades entre usuários que freqüentam um determinado local.

O SPD funciona como descrito a seguir. Enquanto todos os pontos não tiverem sido
percorridos, verifica-se a distância dist percorrida entre pi e p j com i = 0 j = 1. Caso dist seja
maior que o threshold de distância, avalia-se o tempo decorrido entre os pontos pi e p j. Caso o
tempo seja maior que o threshold de tempo, cria-se um local de permanência. Caso dist seja
menor que o threshold de distância, incrementa-se j = j+1.

Este algoritmo foi avaliado em trajetórias geradas por 75 usuários em um período de
um ano. A avaliação dos resultados foi realizada por usuários do sistema de recomendação,
que verificaram a qualidade (e.g. muito interessante, interessante, neutro e entediante) de cada
recomendação de amigos e locais. Os resultados mostraram que o algoritmo e o conjunto de
medidas de similaridade propostas no trabalho supera outras abordagens da literatura quanto a
recomendação de amigos e locais.

Assim, este trabalho é classificado da seguinte maneira. O SPD é um algoritmo de
segmentação com critério supervisionado, já que os tipos stay points são conhecidos previamente
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a partir da determinação dos limiares de tempo e distância. Este algoritmo possui critério não
monotônico, já que um local de permanência gerado a partir de outro não manterá a mesma
característica de distância percorrida pelo objeto móvel em relação ao limiar de tempo. O SPD
usa um modelo semântico simples, baseado no conceito de locais de permanência que é projetado
para uma aplicação específica. Desta forma, este algoritmo é classificado como orientado a
aplicação. Por último, o SPD encontra automaticamente o número de segmentos e possui um
número de parâmetros fixo (e.g. distância percorrida e tempo).

3.2.11 O trabalho de Panagiotakis et al. 2012

Em Panagiotakis et al. (2012) é proposto um algoritmo para segmentação e amostragem
de trajetórias baseado na representatividade de segmentos. A ideia deste trabalho é extrair um
número k de segmentos representativos de um determinado domínio de aplicação.

Para extrair estes k segmentos representativos das trajetórias, primeiramente é aplicado
um algoritmo de votação global baseado em densidade e informação de similaridades de traje-
tórias. A saída deste algoritmo de votação global é um descritor de trajetórias que representa
segmentos de linha representativos. A partir destes descritores, é proposto um novo algoritmo
de segmentação de trajetórias chamado TSA (Trajectory Segmentation Algorithm) que identi-
fica segmentos homogêneos considerando sua representatividade. O TSA basicamente analisa
duas janelas temporais (i.e. sequência temporal de pontos de trajetória) criando um segmento
quando a diferença entre estas janelas é maximizada. Esta diferença é calculada por uma métrica
de distância denominada Mahalanobis distance (MAHALANOBIS, 1936). Por último é apli-
cado um método de amostragem para que sejam extraídos os k segmentos mais representativos
encontrados.

Experimentos realizados com o TSA foram realizados em bases com dados reais e
fictícios. Entretanto, não foi realizada qualquer comparação dos segmentos gerados pelo TSA
com outras abordagens. A avaliação de Panagiotakis et. al. (2012) é feita sobre os k segmentos
mais representativos selecionadas a partir da combinação do TSA para segmentação e o método
de amostragem.

O TSA é um algoritmo não-supervisionado e com critério não monotônico já que os
segmentos são criados a partir das janelas temporais e do valor de Mahalanobis distance. Os
segmentos gerados pelo TSA não são rotulados e este pode ser considerado um algoritmo
de propósito geral já que são computadas funções de distância nos atributos dos dados. A
quantidade de segmentos deste algoritmo é encontrada automaticamente, a partir dos valores
de janela temporal. Por último, este algoritmo utiliza atributos fixos relacionados a forma dos
segmentos.

3.2.12 O trabalho de Biljecki et. al. 2013

Em Biljecki et al. (2013) é apresentado um algoritmo para segmentação de trajetórias
que possui o objetivo de classificar cada segmento gerado de acordo com o tipo de meio de
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transporte utilizado pelo objeto móvel. O algoritmo é baseado em conceitos de redes fuzzy e usa
a base de dados do OpenStreetMap para extrair conhecimento a respeito de diversos meios de
transporte (e.g. trem, ônibus e carro).

O modelo apresentado pelos autores, usado para definir diversas categorias de meios
de transporte, é hierárquico e divido em três camadas, totalizando dez categorias de meios de
transporte na última camada (e.g. walk, train, underground, bicycle, car, tram, bus, ferry, sailing

boat e aircraft).
O algoritmo primeiramente segmenta a trajetória de modo a encontrar um modo único

de transporte pertencente a primeira camada. Isso é feito por meio de uma rede fuzzy que
calcula indicadores que objetivam atribuir uma categoria aos segmentos gerados. Segmentos
consecutivos que pertecem a mesma classe (i.e. mesmo meio de transporte da primeira camada)
são então mesclados. Com os segmentos encontrados, mesclados e classificados de acordo com
as categorias da primeira camada, de forma recursiva, o mesmo procedimento é aplicado em
cada categoria da primeira camada, de forma a quebrar os segmentos nas classes da hierarquia
da segunda camada. O procedimento é mais uma vez repetido até que seja gerada a classificação
indicada pela terceira camada, encontrando por fim dez categorias diferentes no conjunto de
dados. O algoritmo faz uso de atributos geométricos (e.g. velocidade) e geográficos (e.g.
distancia do objeto móvel para paradas de ônibus).

Experimentos foram realizados com uma base de dados coletada na Holanda com 17
milhões de pontos de trajetória. A base de dados foi rotulada manualmente pelos usuários com o
meio de transporte utilizado em cada segmento. A acurácia do algoritmo na classificação destes
dez tipos de meios de transporte foi de 91.6%.

Por fazer uso de um modelo previamente calculado, os segmentos que são saída do algo-
ritmo possuem um critério definido, sendo então este algoritmo classificado como supervisionado.
O critério adotado no trabalho de Biljecki et al. (2013) não é monotônico. O algoritmo possui
um modelo semântico para categorias de meios de transporte, enriquecendo os segmentos com
rótulos com tais informações. O objetivo do algoritmo é bem definido, sendo então orientado
a aplicação. O número de atributos é fixo (e.g. três valores de velocidade, cinco valores de
proximidade a objetos geográficos e a localização do objeto com relação a superfícies com água),
já que este algoritmo foi construído sob medida para a aplicação. Por último, verifica-se que o
número de segmentos é definido automaticamente pelo algoritmo.

3.2.13 O trabalho de Leiva e Vidal 2013

O trabalho de Leiva e Vidal (2013) apresenta um algoritmo denominado WK-Means. O
WK-Means é um algoritmo de propósito geral para segmentação de trajetórias que minimiza
uma função de custo (e.g. erro quadrático). O algoritmo usa a mesma ideia do K-Means
(MACQUEEN, 1967) tradicional, modificando-o para lidar com restrições temporais. O valor de
k determina o número de segmentos a serem encontrados pelo algoritmo.

O WK-Means funciona como descrito a seguir. Primeiramente, o WK-Means é ini-



3.2. Algoritmos de segmentação de trajetórias de objetos móveis 61

cializado utilizando um procedimento chamado Trace Segmentation (TS) boundary (KUHN;
TOMASCHEWSKI; NEY, 1981) com o objetivo de produzir as partições iniciais (i.e. primeiros
segmentos). Depois, o algoritmo executa uma versão modificada do K-Means. O algoritmo é
finalizado, assim como o K-Means original, quando todas as tentativas de movimentação nas
vizinhanças dos segmentos pararem de reduzir o valor da função de custo.

Experimentos foram realizados com o WK-Means em três conjuntos de dados diferentes,
sendo feitas comparações com cinco diferentes algoritmos da literatura. Os resultados mostraram
que este algoritmo consegue atingir até 97% de acurácia nestes domínios, obtendo então mais de
66% de acurácia em relação ao pior algoritmo avaliado.

O WK-Means é um algoritmo de segmentação com critério não-supervisionado, já que
uma função de custo é usada para encontrar similaridades nos segmentos. Este algoritmo possui
critério não monotônico pois valores de distância são calculados por meio de uma função de
custo a partir de valores absolutos de atributos da trajetória. O WK-Means não usa um modelo
semântico e é de propósito geral, sendo dada como saída do algoritmo apenas o melhor conjunto
de segmentos encontrado pela otimização da função de custo. Como este algoritmo se baseia no
algoritmo K-Means na sua forma original, ele recebe como entrada um número k de segmentos a
serem encontrados na trajetória e pode usar um número variável de atributos a serem analisados
na segmentação.

3.2.14 O trabalho de Moreno et. al. 2015

O trabalho de Moreno et al. (2015) propõe um algoritmo de segmentação de trajetórias
denominado SPET (Stop and Proximity Episodes in Trajectories). O algoritmo SPET identifica
stops e episódios que ocorrem próximos a uma determinada região geográfica utilizando dados
de trajetória como entrada. Diferentemente do CB-SMoT e do DB-SMoT, que identificam stops
utilizando os atributos variação de velocidade e direção durante um certo intervalo de tempo, o
SPET identifica os stops baseados apenas no tempo que o objeto móvel passou dentro de uma
região de interesse. Além disso, o SPET divide os segmentos encontrados em stops de longa e de
curta duração e episódios de proximidade de curta e longa duração. Os episódios de proximidade
são controlados por um parâmetro de entrada de distância mínima (minDistance) entre o ponto
da trajetória e uma região de interesse. Os stops e episódios de proximidade de curta duração
são aqueles que não obedecem a um parâmetro de entrada ∆ que controla um valor de tempo
de duração mínimo. Já os episódios rotulados como stops e episódios de proximidade de longa
duração são aqueles no qual o tempo de duração mínimo é satisfeito.

Este algoritmo funciona como descrito a seguir. Primeiramente, o SPET identifica stops
de curta e longa e duração e os moves utilizando uma função de interseção entre os pontos
da trajetória e regiões de interesse para a aplicação. Caso haja interseção, os segmentos são
rotulados como stops e em seguida subdivididos em stops de longa duração (i.e. atingem o
valor mínimo ∆) e curta duração (i.e. não atingem o valor mínimo de ∆). Em seguida, todos os
segmentos restantes que não foram associados a nenhum tipo de stop são então classificados nesta
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primeira fase como moves. Na segunda parte do algoritmo, a trajetória é avaliada novamente e
são identificadas regiões que estão próximas as regiões de interesse, mas não fazem interseção
com tais regiões. Caso um conjunto exista um conjunto de pontos consecutivos com a distância
mínima para qualquer região, cada conjunto é rotulado como episódio de proximidade, sendo
sub-divididos na sequência em curta duração se o tempo mínimo não for atingido e de longa
duração se o tempo mínimo for atingido.

Os testes realizados com o algoritmo SPET utilizaram 100 trajetórias de veículos e
16 vizinhanças da cidade do Rio de Janeiro. Foram apenas reportados os números de stops e
episódios de curta e longa duração gerados pelo algoritmo sem nenhuma comparação direta com
qualquer outro algoritmo.

O algoritmo SPET possui critério supervisionado (e.g. stops e episódios de proximidade
determinados pela configuração de parâmetros de entrada) e não monotônico (e.g. valores
relativos calculados a partir de distância e tempo). Ele utiliza um modelo semântico extendido do
modelo de stops e moves (e.g. considera longa e curta duração e episódios de proximidade) e é de
propósito geral, já que pode ser utilizado em diversos tipos de aplicação. O número de atributos
é fixo, já que distâncias e tempo são utilizados na segmentação e o número de segmentos é
encontrado automaticamente pelo algoritmo.

3.2.15 Análise comparativa

Por último, a Tabela 3.2 é construída com o objetivo de obter um panorama geral após a
análise de vários algoritmos de segmentação de trajetórias.

Como pode ser visto na Tabela 3.2, dez dos treze trabalhos de segmentação de trajetórias
fazem uso de critérios supervisionados. Percebe-se que existe uma relação entre a adoção de um
critério supervisionado com relação ao número de atributos utilizados na segmentação, já que por
definição, os algoritmos com critério supervisionado são aqueles em que as características das
trajetórias usadas para criar segmentos são previamente conhecidas. Desta forma, com exceção
do trabalho de Buchin et al. (2011), todos os trabalhos que utilizam critérios supervisionados
utilizam um número fixo de atributos de trajetória. Por se tratar de um framework a ser instanciado
para um domínio, Buchin et al. (2011) usam uma série de atributos de trajetória (e.g. número
de atributos variável). Entretanto, estes atributos de trajetória devem ser obrigatoriamente
monotônicos, limitando assim o uso deste framework para domínios onde os atributos de
trajetória disponíveis sejam não monotônicos.

Com relação a monotonicidade do critério, nota-se que onze dos treze trabalhos avaliados
fazem uso de critérios não-monotônicos. Isso pode ser atribuído a dificuldade de determinação de
critérios monotônicos que sejam capazes de capturar com precisão o real objetivo da segmentação
de trajetórias em um determinado domínio da aplicação.

Pode ser observado com relação a produção de segmentos rotulados que oito dos treze
trabalhos fazem rotulam os segmentos. O modelo de stops e moves de Spaccapietra et al. (2008)
é o mais utilizado (PALMA et al., 2008; MANSO et al., 2010; TRAN et al., 2011; MORENO;
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CASTANO; COS JUEZ, 2015) nos trabalhos de segmentação de trajetórias. Os outros modelos
semânticos, como o de pontos de parada de Zheng et al. (2011) e o de Biljecki et al. (2013) são
difíceis de serem instanciados para domínios diferentes dos quais ele foi projetado. Dez dos
treze trabalhos avaliados propuseram algoritmos de segmentação de trajetória que podem ser
aplicados a mais de um domínio, sendo estes classificados como algoritmos de propósito geral.

Quanto ao número de segmentos a ser encontrado nas trajetórias a serem segmentadas,
doze trabalhos encontram este valor de forma automática. Apenas o trabalho de Leiva e Vidal
(2013) necessita da definição deste valor antes da execução do algoritmo (e.g. parâmetro de
entrada) de segmentação de trajetórias.

Por último, dez dos treze trabalhos avaliados utilizam um número de atributos fixo
para realizar a segmentação de trajetórias. A utilização de atributos de forma fixa pode tornar
a reutilização de um algoritmo de segmentação mais difícil ou produzir resultados que não
refletem exatamente os segmentos a serem encontrados. Os trabalhos de Leiva e Vidal (2013)
(e.g. trajetórias de pessoas realizando atividades cotidianas e trajetórias realizadas por um e-pen)
e Yan et al. (2011) (e.g. dados de trajetórias de taxi e de pessoas realizado atividades cotidianas)
mostram domínios distintos onde seus algoritmos podem ser aplicados. Já o trabalho de Buchan
et al. (2011) não exibe qualquer experimento com dados reais de trajetórias, se limitando a
apresentar métodos, teoremas e provas matemáticas de que o framework funciona.

Em resumo, observa-se por meio da Tabela 3.2 que a grande maioria dos trabalhos de
segmentação de trajetórias: faz uso de critérios (i) supervisionados e (ii) não monotônicos;
(iii) os segmentos são rotulados pelos algoritmos; (iv) são de propósito geral; (v) encontram
automaticamente o número de segmentos que a trajetória deve ser dividida; e (vi) possuem um
número fixo de atributos.

3.3 Considerações finais

Neste capítulo, foram avaliadas algumas soluções para seleção e calibração de parâmetros
de entrada de algoritmos, bem como vários algoritmos de segmentação de trajetórias a partir de
diversos aspectos. Verifica-se que vários algoritmos de segmentação de trajetórias foram propos-
tos nos últimos anos, entretanto, não foram encontrados trabalhos que definam automaticamente
os valores de seus parâmetros de entrada. Algoritmos de segmentação de trajetórias com critérios
não-supervisionados são importantes por não necessitarem da presença de especialistas de domí-
nio, já que são utilizadas funções de custo com o objetivo de capturar similaridades presentes
nos dados. Apenas o trabalho de Leiva e Vidal (2013) utiliza um número de atributos variável,
flexibilizando a reutilização deste algoritmo em domínios diferentes. Entretanto, este algoritmo
não encontra o número de segmentos de forma automática, deixando a definição deste valor para
o usuário. Desta forma, esta tese propõe um novo algoritmo de segmentação de trajetórias que
é classificado como possuindo critério não-supervisionado, número de atributos variável e o
encontro automático do número de segmentos, já que nenhum dos algoritmos avaliados possui
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estas características.
Por último, nenhum dos trabalhos avaliados faz uso de uma combinação de critérios

supervisionados e não-supervisionados (e.g. semi-supervisionado). Dado que os algoritmos que
utilizam critérios puramente não-supervisionados podem ficar sujeitos a encontrar segmentos
que não representam o que a aplicação requer e os algoritmos que utilizam critérios puramente
supervisionados podem deixar de encontrar tipos de segmentos não previstos pela aplicação, a
utilização de uma combinação destes dois tipos de critério pode aumentar o desempenho de um
algoritmo de segmentação de trajetórias. Outro problema relacionado a utilização de algoritmos
com critério puramente supervisionado é a necessidade de um número razoável de dados de
treinamento. Por outro lado, algoritmos com critério semi-supervisionados são projetados para
usar a menor quantidade de exemplos possível.

Esta tese apresenta soluções para três limitações verificadas nos trabalhos avaliados neste
capítulo:

� Calibração automática dos parâmetros de entrada de algoritmos de segmentação
de trajetórias com o objetivo de fazer com que cada algoritmo maximize o seu
desempenho.

� Um algoritmo de segmentação de trajetórias que: (i) seja de propósito geral; (ii) utilize
critério não-supervisionado e (iii) não monotônico; (iv) que não produza segmentos
enriquecidos semanticamente, já que nenhuma informação prévia de domínio deve
ser fornecida; (v) que encontre o número de segmentos automaticamente; e (vi) com
um número de atributos variável.

� Um algoritmo de segmentação de trajetórias que: (i) seja de propósito geral; utilize
critério (ii) semi-supervisionado e (iii) não monotônico; (iv) que produza segmentos
enriquecidos semanticamente; (v) que encontre o número de segmentos automatica-
mente; e (vi) com um número de atributos variável.
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Tabela 3.2: Estado da arte dos algoritmos de segmentação de trajetórias.
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Fonte: O autor.
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4
Calibração automática de parâmetros de algoritmos de segmentação de trajetórias

Ao ser observado que existe uma grande quantidade de algoritmos de segmentação de
trajetórias que diferem em diversas características (Seção 3.2.1) e que a calibração manual dos
valores de parâmetros de entrada de cada algoritmo é muitas vezes ineficaz (Seção 2.2), propõe-se
neste capítulo dois métodos para calibração de parâmetros de algoritmos de segmentação de
trajetórias.

Este capítulo está organizado da seguinte forma. Informações preliminares com o
objetivo explicar como foi realizada a calibração automática de parâmetros de algoritmos de
segmentação de trajetórias são mostradas na Seção 4.1. Na Seção 4.2 é apresentado um método
baseado em algoritmos genéticos (Seção 2.3.1) denominado GEAR. Na Seção 4.3 é apresentado
o método denominado I/F-RACE-TSA que é baseado em estratégias de corrida (Seção 2.3.2).
Uma avaliação experimental é mostrada na Seção 4.4 com dados reais de trajetórias. Por último,
são mostradas as considerações finais (Seção 4.5) no que diz respeito ao desenvolvimento e
resultados obtidos pelos métodos propostos.

4.1 Informações preliminares

Esta seção apresenta a estratégia adotada na calibração de parâmetros de entrada de
algoritmos de segmentação de trajetórias (Seção 4.1.1) e como são calculadas as funções de
custo utilizadas pelos métodos propostos (Seção 4.1.2).

4.1.1 A estratégia de calibração de parâmetros de entrada utilizada

O estratégia proposta para a resolução do problema de calibração de parâmetros de
entrada de algoritmos de segmentação de trajetórias é mostrada na Figura 4.1. A primeira tarefa
realizada na estratégia proposta é a divisão dos dados em conjuntos de treino e teste. Nesta tese,
sempre que o termo desempenho for usado, ele irá se referir ao cálculo de métricas que irão
avaliar o resultado obtido por um algoritmo de segmentação de trajetórias. O conjunto de dados
de treino é utilizado para estimar valores de parâmetros de entrada do algoritmo de segmentação
de trajetórias que otimizam a métrica de desempenho avaliada. Já o conjunto de dados de
teste é utilizado para avaliar o desempenho do algoritmo de acordo com as métricas quando os
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parâmetros de entrada estimados no conjunto de treino são usados. Um procedimento importante
a ser adotado na divisão dos dados em subconjuntos é a sua estratificação. A estratificação dos
dados consiste na adoção de uma maneira de segmentar os dados em subconjuntos (e.g. treino e
teste) que mantenham as características do conjunto de dados original, ou seja, a proporção entre
as classes sejam mantidas (WITTEN; FRANK, 2005).

A segunda tarefa é a utilização de um método de calibração de parâmetros de entrada,
para cada algoritmo de segmentação de trajetórias selecionado para comparação, objetivando a
otimização da métrica de desempenho no conjunto de dados de treino. A saída desta tarefa resulta
no encontro de um conjunto de valores de parâmetros de entrada do algoritmo de segmentação
de trajetórias que obteve o melhor desempenho de acordo com a(s) métrica(s).

Como mencionado na Seção 3.1, existem vários algoritmos de calibração de parâmetros.
Nesta tese, as metaheurísticas denominadas algoritmos genéticos (AGs) e I/F-Race foram
instanciadas para resolver o problema de calibração de parâmetros de entrada de algoritmos
de segmentação de trajetórias. Por último, na tarefa 3, o conjunto de valores de parâmetros de
entrada é utilizado pelo algoritmo de segmentação de trajetórias no conjunto de dados de teste,
obtendo-se assim o valor da métrica de desempenho do algoritmo de segmentação.

Figura 4.1: Uma estratégia para calibração de parâmetros de algoritmos de segmentação
de trajetórias.

Fonte: O autor.

É importante salientar que a definição dos limites inferiores e superiores de cada parâme-
tro de entrada dos algoritmos de segmentação de trajetórias necessita de conhecimento prévio do
usuário com relação ao domínio de aplicação. Isso é importante pois caso os limites inferiores e
superiores de cada parâmetro não estejam dentro de um limite razoável para a aplicação, muito
provavelmente o método de calibração automática irá gerar valores de parâmetros de entrada que
não produzem bom desempenho de acordo com a métrica avaliada.
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4.1.2 Funções de custo para avaliar algoritmos de segmentação de trajetórias

Nesta tese, foram utilizadas as métricas AUC e o MCC da análise ROC para analisar
o desempenho de algoritmos de segmentação de trajetórias. Dado que um algoritmo de seg-
mentação de trajetórias produza segmentos com rótulos, é possível usá-los para computar a
matriz de confusão da análise ROC. Na avaliação aqui realizada, o rótulo associado pelo modelo
semântico foi utilizado em cada segmento da trajetória produzido por um algoritmo como a
classe predita pelo classificador. Já a classe observada nos exemplos é fornecida pelo conjunto
de dados avaliado. A seguir é exemplificado como foi realizado os cálculos da AUC e do MCC
para os algoritmos de segmentação de trajetórias.

Foi utilizado como exemplo o modelo semântico de Spaccapietra (2008), onde cada
segmento produzido é associado a um stop ou move. Os stops foram utilizados como a classe
positiva e os moves como a classe negativa. O desempenho de um algoritmo de segmentação
de trajetórias pode ser verificado ao se construir a matriz de confusão tomando cada ponto da
trajetória como um exemplo a ser avaliado.

A Figura 4.2 exemplifica o cálculo da AUC e do MCC. A Figura 4.2 (a) contém uma
trajetória com os valores observados. As Figuras 4.2 (b) e 4.2 (c) são dois exemplos de seg-
mentações de trajetória geradas por um algoritmo que utiliza o modelo semântico de stops e
moves.

Ao ser avaliada a segmentação do exemplo da Figura 4.2 (b) e compará-la com os valores
observados (Figura 4.2 (a)), é possível construir a matriz de confusão da Tabela 4.1. Ao ser
computado os valores de TP, FP, TN e FN, o valor do MCC pode ser calculado, que é igual a
0.74. Para o cálculo da AUC é necessário o cálculo das métricas TP-rate e FP-rate (Tabela 2.3).
A partir do ponto gerado no espaço ROC por meio destas duas métricas, a AUC é calculada
utilizando o método dos trapezóides (FAWCETT, 2006), resultado num valor de AUC igual a
0.85.

Tabela 4.1: Matriz de confusão da Figura 4.2 (b)

Predição positiva Predição negativa
Classe positiva (STOPS) TP = 16 FN = 0
Classe negativa (MOVES) FP = 4 TN = 9

Fonte: O autor.

Já ao realizar a avaliação da segmentação do exemplo da Figura 4.2 (c) e compará-la com
os valores observados (Figura 4.2 (a)), a matriz de confusão da Tabela 4.2 pode ser construída,
onde um valor de MCC igual a 0.53 e um valor de AUC de 0.77 foram obtidos para esta
segmentação.

Nos exemplos da Figura 4.2 pode ser observado que a segmentação da Figura 4.2 (b)
obteve um melhor desempenho (0.74 de MCC e 0.85 de AUC) já que seus valores de AUC e
MCC foram maiores do que o da Figura 4.2 (c) (0.53 de MCC e 0.77 de AUC).
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Figura 4.2: (a) Uma trajetória corretamente segmentada em stops e moves; (b) a
trajetória segmentada em stops e moves por um algoritmo; (c) outra segmentação obtida

por um algoritmo.

Fonte: O autor.

Tabela 4.2: Matriz de confusão da Figura 4.2 (c)

Predição positiva Predição negativa
Classe positiva (STOPS) TP = 11 FN = 5
Classe negativa (MOVES) FP = 2 TN = 11

Fonte: O autor.

4.2 GEAR

Esta seção apresenta o método GEAR, criado para resolver o problema de calibração de
parâmetros de entrada de algoritmos de segmentação de trajetórias. Foram utilizados os AGs
como metaheurística para guiar estas modificações nos parâmetros de entrada dos algoritmos de
segmentação de trajetórias. Essas modificações são realizadas pelos operadores genéticos dos
AGs denominados crossover e mutação, apresentados na Seção 2.3.1. Ao aplicar as modificações
que resultam dos operadores genéticos, espera-se que o desempenho do algoritmo de segmentação
aumente a medida que a população evolua (i.e. seja modificada). A Seção 4.2.1 instancia os AGs
para realizar a calibração de algoritmos de segmentação de trajetórias por meio da unificação
dos conceitos relativos a estas duas áreas.
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4.2.1 Uma representação genética para o domínio de algoritmos de segmentação de tra-
jetórias

Como mencionado na Seção 2.3.1, é necessário representar o problema de calibração de
parâmetros de algoritmos de segmentação como um problema que possa ser resolvido via AGs.
Desta forma se faz necessária a criação de uma relação entre os termos destas duas áreas.

Para um melhor entendimento dos termos da literatura de AGs podem ser relacionados
com o problema calibração de algoritmos de segmentação de trajetórias, suponha que exista um
determinado algoritmo de segmentação A que utiliza uma configuração C composta por três
parâmetros par1, par2 e par3.

No caso do problema de calibração de parâmetros de algoritmos de segmentação de
trajetórias, um gene é considerado um dos parâmetros de entrada do problema. Utilizando
o algoritmo A como exemplo, um gene seria um valor numérico para um dos parâmetros de
entrada: par1, par2 e par3. Um indivíduo seria um conjunto formado por um valor associado a
cada parâmetro de entrada do problema, possibilitando assim que o algoritmo de segmentação
de trajetória seja executado. No caso do algoritmo A, um indivíduo é uma solução contendo um
valor específico para par1, par2 e par3, possibilitando assim a sua execução.

Uma população pode ser entendida como um conjunto de várias soluções possíveis
para o problema. Por exemplo, a primeira população, P(0) (t = 0) pode ser representada por
um conjunto formado por soluções s0 = (par1 = 0.3; par2 = 1.2; par3 = 3600), s1 = (par1 =

0.5; par2 = 1.1; par3 = 7200), s2 = (par1 = 0.7; par2 = 0.9; par3 = 5500) ... competindo com
objetivo de obter o melhor desempenho do algoritmo. Ao se evoluir a população P(0) pela
aplicação de uma iteração do AG, teríamos a população no tempo t = 1 iguais a, por exemplo,
P(1) = s0 = (par1 = 0.25; par2 = 1.4; par3 = 4700), s1 = (par1 = 0.65; par2 = 1.05; par3 =

8400), s2 = (par1 = 0.45; par2 = 0.4; par3 = 6700), e assim por diante.
Por fim, a aptidão de uma solução é definida como um valor atribuído a um indivíduo,

tendo o objetivo de mensurar o nível de adaptação deste ao ambiente. Para o problema de
calibração de parâmetros de algoritmos de segmentação de trajetórias, a aptidão de uma solução é
o valor da métrica de desempenho usada na avaliação dos algoritmos (Seção 4.1.2). Assim como
mencionado na Seção 2.3.1, a ideia dos AGs é que as populações de indivíduos evoluam (i.e.
sejam modificadas) até que uma condição de parada seja satisfeita. A Figura 4.3 resume todos as
relações entre os conceitos do domínio dos AGs e da resolução do problema de calibração de
parâmetros de algoritmos de segmentação de trajetórias.

4.2.2 O método GEAR

O GEAR é apresentado no Algoritmo 7. Este algoritmo recebe como entrada um conjunto
de trajetórias brutas γP, o tamanho da população (populationSize) e o número de gerações a
serem evoluídas (numberO f Generations). Como saída, o GEAR retorna o melhor algoritmo de
segmentação de trajetórias utilizando o valor de alguma métrica baseada na análise ROC (e.g.
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Figura 4.3: Mapeamento dos conceitos de AGs para os algoritmos de segmentação de
trajetórias.

Fonte: O autor.

MCC ou AUC).
Na linha 1 do Algoritmo 7, o valor da função de custo é inicializado com −1 já que este

é o pior valor possível para o cálculo da função de custo usada e chamada de MCC e é menor do
que o pior valor da métrica AUC (e.g. 0.0).

Um conjunto de indivíduos é inicializado na linha 2, sendo atribuída à geração
(generation) o valor 0 (linha 3). Como mencionado na Seção 2.3.1, utilizamos a inicializa-
ção por grid. Das linhas 4 a 18, a população do AG é evoluída até que a última geração seja
obtida (numberO f Generations). Para cada indivíduo (linha 5), o algoritmo de segmentação é
executado sobre a trajetória γ com os parâmetros [inputParameters]i (linha 6). Os segmentos
produzidos pelos algoritmos de segmentação são avaliados de acordo com métrica escolhida na
linha 7, sendo este valor atribuído a variável k f itness (linha 7).

Nas linhas de 10 a 15, a população de indivíduos (individuals) é evoluída. Na linha 11,
utiliza-se a seleção por roleta viciada (Seção 2.3.1) para seleção de dois indivíduos. Na linha
12, é aplicado o operador genético de crossover, criando-se um novo indivíduo (newIndividual).
Como mencionado na Seção 2.3.1, utilizamos o crossover BLX-Alpha para gerar um novo
indivíduo. Na linha 13, é aplicada a mutação uniforme ao novo indivíduo (Seção 2.3.1). Por fim,
o novo indivíduo criado é adicionado à lista nextPopulation que contém os indivíduos da geração
seguinte (linha 14). Na linha 16, a população de indivíduos atuais (individuals) é substituída
pela nova população (nextPopulation).

Ao terminar todas as evoluções do AG para o algoritmo de segmentação, é verificado na
linha 19 qual indivíduo (bP) obteve melhor desempenho em termos da função de custo utilizada e
este indivíduo (i.e. conjunto de parâmetros de entrada) é retornado como resultado do algoritmo.

4.3 O método I/F-Race-TSA

Outra metaheurística instanciada para o problema de calibração de parâmetros de entrada
de algoritmos de segmentação de trajetórias foi o I/F-Race (BALAPRAKASH; BIRATTARI;
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Algorithm 7 GEAR
Input: A set of trajectories γP

populationSize //The size of the population
numberO f Generations //The number of generations to be evolved

Output: bP //best set of input parameters
1: lastBestFitnessValue := -1.0;
2: individuals := initalizePopulationUsingAGrid(populationSize);
3: generation := 0;
4: while (generation < numberO f Generations) do //verify the stopping criteria
5: for all k ∈ individuals do
6: segmentsFound := executeSegmentationAlgorithm([inputParameters]i,γP)
7: k f itness := EvaluateSegments(segmentsFound)
8: end for
9: nextPopulation :=∅

10: for p = 0 to populationSize do
11: selectedIndividuals := selectTwoIndividualsToReproduction(individuals)
12: newIndividual := applyCrossover(selectedIndividuals)
13: newIndividual := applyMutation(newIndividual)
14: nextPopulation := add(newIndividual)
15: end for
16: individuals := nextPopulation;
17: generation++;
18: end while;
19: bP := Find the set of parameters that achieved the best performance;

return bP

STUTZLE, 2007). Diferentemente dos AGs, que eliminam soluções a medida que as populações
evoluem e utilizam os operadores genéticos para realizar modificações nos valores dos parâmetros
de entrada, o I/F-Race faz utiliza evidências estatísticas para eliminar soluções e viés estatístico
em torno das soluções que vêm obtendo os melhores resultados em termos da função de custo.

O Algoritmo 8 apresenta o método I/F-Race-TSA (Iterated F-Race for Trajectory Seg-

mentation Algorithms). Na linha 1, um conjunto de configurações é inicializado utilizando o
mesmo procedimento de inicialização por grid do GEAR. Em seguida, das linhas 2 a 20, o
I/F-Race-TSA avalia e produz novas configurações de parâmetros de algoritmos max_it vezes
como descrito a seguir. Para cada configuração no conjunto Cn (linha 3) e para cada trajetória
bruta em γP, o algoritmo de segmentação avaliado é executado na linha 5 e avaliado na linha 6.
Na linha 9, o teste de Friedman (Equação 2.2) é calculado com o objetivo de verificar se existe
no conjunto Cn uma configuração que possui um desempenho melhor que as outras. Caso exista
uma configuração melhor que as outras, essa configuração bestC é selecionada na linha 11 e o
FP (Equação 2.3) é calculado entre bestC e as outras soluções com objetivo de eliminar aquelas
que possuem diferenças estatisticamente significantes (linhas 12 a 17). Após a eliminação de
configurações com baixo desempenho, novas configurações são criadas utilizando-se a Equação
2.4. Finalmente, a configuração do conjunto Cn que obteve o melhor desempenho é retornada
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como melhor solução criada pelo I/F-Race-TSA.

Algorithm 8 I/F-Race-TSA
Input: A set of trajectories γP

A number of solutions to be managed n
A number of iterations max_it

Output: The best configuration found bestc
1: Cn :=initalizeConfigurationsUsingAGrid(n);
2: for k = 1→ max_it do
3: for all c ∈Cn do
4: for all γ ∈ γP do
5: segmentsFound := executeSegmentationAlgorithm(c,γ);
6: ccost [γ] := EvaluateSegments(segmentsFound);
7: end for
8: end for
9: FT := ComputeFT(C);

10: if FT indicates significant performance differences then
11: bc := select the best configuration;
12: for all c ∈Cn do
13: FP := computeFP(bc,c)
14: if FP indicates significant performance differences then
15: remove c from Cn
16: end if
17: end for
18: end if
19: C := Sample configurations using the remaining configurations in C as elite solutions

until the size of C is equal to n
20: bestc := Find the configuration that achieved the best performance
21: end for
22: return bestc;

4.4 Avaliação experimental

Uma avaliação experimental dos métodos GEAR e I/F-Race-TSA é apresentada nesta
seção. Na Seção 4.4.1 são mostradas as bases de dados de trajetórias utilizadas nos experimentos.
A Seção 4.4.2 define os algoritmos de segmentação de trajetórias com critério supervisionado
utilizados nos experimentos bem como os limites inferiores e superiores de cada um de seus
parâmetros de entrada. Finalmente, na Seção 4.4.3 descreve os resultados obtidos pela calibração
automática dos algoritmos utilizando os métodos propostos.

4.4.1 Bases de dados

Os métodos de calibração de parâmetros de algoritmos de trajetória GEAR e I/F-Race-
TSA foram testados em três bases de dados. Estas bases de dados foram escolhidas devido
a sua disponibilidade para download no momento do desenvolvimento do trabalho e também
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pela disponibilidade de informações de domínio (e.g. alguma classe para classificação do
comportamento) para validação.

A primeira base de trajetórias contém diversas informações a respeito de furacões que
aconteceram no oceano atlântico fornecidas pela empresa Unisys. A Unisys é uma empresa
global de tecnologia da informação que trabalha com muitas das maiores empresas do mundo e
organizações governamentais para prover dados de meteorologia. Esta base de dados está dis-
ponível no link http://weather.unisys.com/hurricane/atlantic/index.php para download gratuido.
Nesta tese, os furacões foram segmentados em segmentos de alta (e.g. vento de superfície >

63) e baixa (e.g. vento de superfície ≤ 63) intensidade . De acordo com escala Saffir-Simpson,
que divide os furacões em 7 tipos (e.g. tempestade tropical, depressão tropical, tipo 1, tipo 2,
tipo 3, tipo 4 e tipo 5, em ordem de intensidade), a classe de furacões de baixa intensidade inclui
furacões até o tipo 1 de intensidade e os furacões de baixa intensidade incluem furacões do tipo 2
até o máximo do tipo 5. Foram utilizados nos experimentos dados de furacões dos anos de 2000
à 2012. Foram utilizadas as informações de início e fim de cada furacão para delimitar o início
e o fim de uma trajetória a ser segmentada. Trajetórias foram geradas a partir das posições do
centro do furacão (i.e. latitude e longitude) e do horário ao qual o vento de superfície foi medido.

A segunda base de dados é sobre embarcações e contém informações sobre barcos reali-
zando atividades de pesca no nordeste do Brasil. As embarcações pesqueiras em operação no
Brasil, são obrigadas por lei a participarem do Programa Nacional de Rastreamento de Embar-
cações Pesqueiras por Satélite (PREPS). Este Programa tem por finalidade o monitoramento, a
gestão pesqueira e o controle das operações da frota pesqueira no Brasil. O monitoramento foi
realizado por dispositivos de GPS instalados em quatro embarcações, onde a primeira embar-
cação realizou atividades de pesca durante períodos de 32 dias, a segunda, 42 dias, a terceira,
21 dias e a quarta, 70 dias. Os dados de embarcações foram divididos em segmentos de pesca

e movimento. Estas informações estavam contidas no mapa de bordo descrito pelo capitão da
embarcação. Foram utilizadas as informações de GPS (e.g. latitude, longitude e tempo de
coleta) e foi utilizada uma jornada de quatro dias para delimitar as trajetórias. Este valor de
quatro dias foi determinado com base nas operações de pesca, que duram entre 6 e 12 horas, de
forma que cada trajetória possuísse exemplos de pelo menos duas operações de pesca e duas de
movimentação.

A terceira e última base de dados é a de trajetórias de focas, que contém informações
sobre focas cinza (do inglês, grey seals). Para este experimento, focas cinzentas foram capturados
em Sable Island, Nova Scotia, Canadá, uma ilha de areia a cerca de 300 km a leste de Halifax, e
atualmente a maior colônia reprodutiva de focas cinzentas no mundo. Focas foram capturadas
durante em janeiro (época de reprodução) de 1995 até 2005. Após a captura manual com redes
de mão, as focas foram anestesiados e transmissores por satélite Argos foram colocados em seus
pescoços. No total, foram analisados por satélite de localização faixas de 84 focas cinzentas
adultos (16 do sexo masculino e 15 feminino). As trajetórias foram delimitadas utilizando-se
15 dias de movimentação das focas de forma a criar uma trajetória com no mínimo 40 pontos,
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já que cada foca possui apenas três posições coletadas diariamente. Os dados de focas foram
divididos em segmentos que foram gerados por especialistas de domínio (BREED et al., 2009),
rotulando-se os segmentos onde as focas se alimentam ou apenas viajam.

A Tabela 4.3 detalha as características das três bases de dados utilizadas nos experimentos
com os calibradores automáticos.

Tabela 4.3: Descrição dos conjuntos de dados.

Dados Número de trajetórias Número de segmentos Número de pontos
Furacões 52 182 1990
Embarcações 35 153 2184
Focas 32 134 1453

Fonte: O autor.

Cada uma destas bases de dados foi dividida em partes menores para que fossem criados
conjuntos de treino e teste. Foi utilizada a forma padrão adotada pelos trabalhos da área de
aprendizagem de máquina onde os dados são estratificados e divididos em dez partes menores
(KOHAVI, 1995; WITTEN; FRANK, 2005). Estes trabalhos mostram que dividir os dados em
mais do que dez subconjuntos não apresentam melhoras estatísticas nos experimentos.

4.4.2 Configurações dos algoritmos de segmentação de trajetórias com critério supervi-
sionado.

Os experimentos detalhados neste capítulo usam três algoritmos: O CB-SMoT (PALMA
et al., 2008), o DB-SMoT (MANSO et al., 2010) e o SPD (ZHENG et al., 2011). Estes três
algoritmos são comparáveis por diversas razões. Todos são algoritmos de propósito geral, com
critério supervisionado e não monótônico e encontram automaticamente o número de segmentos.
Os três utilizam um modelo semântico, gerando como saída segmentos com rótulos. O CB-SMoT
e o DB-SMoT produzem stops e moves, enquanto que o SPD produz regiões de permanência.
Estes dois modelos semânticos foram relacionados da seguinte maneira. O stops gerados pelo
CB-SMoT e DB-SMoT possuem as mesmas características regiões de permanência do SPD, já
que ambos encontram segmentos de trajetória no qual o objeto móvel permaneceu parado por um
determinado intervalo de tempo. Já os moves são relacionados aos segmentos complementares
do SPD, ou seja, que não correspondem a regiões de permanência.

Outra característica importante a ser mencionada sobre estes três algoritmos de seg-
mentação é que cada um utiliza um atributo de trajetória diferente para gerar segmentos. O
CB-SMoT utiliza a velocidade média estimada entre dois pontos consecutivos (i.e. que obedecem
a ordem temporal da trajetória). Já o DB-SMoT utiliza a variação de direção entre dois pontos
consecutivos. Por fim, o SPD utiliza a distância entre os pontos consecutivos.

O seguinte procedimento foi adotado para a definição dos limites superiores e inferiores
dos parâmetros de entrada dos algoritmos de segmentação testados. Foi selecionado um sub-
conjunto de dados e em seguida cada parâmetro de entrada foi inicializado com um valor inicial
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igual a 0. O valor de cada parâmetro de entrada foi aumentado individualmente até o momento
em que segmentos começam a ser gerados (stops ou regiões de permanência). Foi aumentando
o valor de cada parâmetro de entrada até que nenhum segmento fosse gerado. O parâmetro
minTime, comum a todos os algoritmos, foi incrementado de 12 horas nos dados de furacões, 4
horas nos dados de pesca e 8 horas nos dados de focas. Os parâmetros avgSpeed e speedLimit

do algoritmo CB-SMoT foram incrementados de 0.4 em cada nova configuração. No DB-SMoT,
o parâmetro minDir foi incrementado de 20 graus em todas as bases de dados. Finalmente, para
o algoritmo SPD o parâmetro minDist foi aumentado em 20km para todas as bases de dados.
Ao se utilizar este procedimento, foram obtidos os limites inferiores e superiores mostrados na
Tabela 4.4 para os dados de furacões, na Tabela 4.5 para os dados de embarcações e na Tabela
4.6 para os dados de focas.

Tabela 4.4: Limites inferiores e superiores dos parâmetros de entrada dos algoritmos de
segmentação nos dados de furacões.

Algoritmo Parâmetro de entrada Mínimo Máximo

CB-SMoT
minTime (segundos) 12 horas 48 horas
avgSpeed 0.2 1.8
speedLimit 0.6 2.2

DB-SMoT
minTime 12 horas 24 horas
minDir (graus) 5 45
maxTol 4 8

SPD minTime 12 horas 36 horas
minDist (metros) 50000 150000

Fonte: O autor.

Tabela 4.5: Limites inferiores e superiores dos parâmetros de entrada dos algoritmos de
segmentação nos dados de embarcações.

Algoritmo Parâmetro de entrada Mínimo Máximo

CB-SMoT
minTime (segundos) 6 horas 24 horas
avgSpeed 0.2 1.8
speedLimit 0.2 2.2

DB-SMoT
minTime 6 horas 18 horas
minDir (graus) 5 45
maxTol 4 12

SPD minTime 6 horas 24 horas
minDist (metros) 10000 130000

Fonte: O autor.

Os métodos GEAR e I/F-Race-TSA compartilham parâmetros de entrada semelhantes. O
número de indivíduos de uma população (populationSize) do GEAR e o número de soluções a
serem administradas (n) pelo I/F-Race-TSA são equivalentes e foram fixados em 20 configurações
para cada método de calibração automática. O número de gerações (numberO f Generations) do
GEAR e o número de iterações máximas (max_it) do I/F-Race-TSA também são equivalentes e
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Tabela 4.6: Limites inferiores e superiores dos parâmetros de entrada dos algoritmos de
segmentação nos dados de focas.

Algoritmo Parâmetro de entrada Mínimo Máximo

CB-SMoT
minTime (segundos) 16 horas 64 horas
avgSpeed 0.6 1.4
speedLimit 1.0 2.6

DB-SMoT
minTime 8 horas 48 horas
minDir (graus) 5 45
maxTol 1 6

SPD minTime 8 horas 48 horas
minDist (metros) 10000 70000

Fonte: O autor.

foram fixados em 5 para cada método de calibração automática. Os valores destas configurações
foram definidas a partir de um limite máximo de 24 horas disponíveis para a geração de uma
solução para cada conjunto de treino avaliado em cada conjunto de dados. No total, para obter
os resultados apresentados nesta tese, foram utilizados 18 dias para produzir os resultados
apresentados na Seção 4.4.3. A seguir são definidos os outros parâmetros de entrada do método
GEAR. Para definir as taxas de crossover, foram utilizados os resultados encontrados em De
Jong (1975), onde os melhores resultados encontrados nos experimentos foram gerados com
valores de taxa de crossover iguais a 80% e 60% e mutação iguais ao inverso do tamanho da
população. Desta forma, as taxas de crossover e mutação iguais a 80% e 1% foram utilizadas,
respectivamente.

4.4.3 Comparação entre os algoritmos de segmentação de trajetórias com critério super-
visionado

A seguir são analisados os resultados obtidos pelos métodos de calibração automática
de valores de parâmetros de entrada dos algoritmos CB-SMoT, DB-SMoT e SPD para as três
bases de dados. Os experimentos computacionais foram realizados em um computador com
sistema operacional (OSX Yosemite) e com processador (2,9 GHz Intel Core i7) com 8GB de
memória RAM. Esta máquina foi utilizada em todos os experimentos desta tese, incluindo os
experimentos dos capítulos 5 e 6. Foi utilizada a linguagem de programação Java 1.7 para a
codificação de todos os algoritmos utilizados nesta tese. O controle de aleatoriedade usado
para os algoritmos GEAR e I/F-Race-TSA foi realizado pelo Mersenne Twister encontrado na
biblioteca disponível no endereço http://www.math.keio.ac.jp/matumoto/emt.html. As sementes
utilizadas foram obtidas pelas casas decimais de π (.141592653589793238462643...) tomadas
5 a 5. Por exemplo a semente 1 = 14159, a semente 2 = 26535, a semente 3 = 89793 e assim
sucessivamente até que fossem produzidas 10 sementes. O primeiro conjunto de treino utilizou
a semente 1, o segundo conjunto a semente 2 e assim sucessivamente até o conjunto de treino
dez. As métricas de comparação para os resultados da calibração automática foram a AUC e
MCC mostradas na Seção 2.5. Como cada instância do calibrador produziu 10 resultados na
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validação cruzada, foi calculada a média de cada métrica avaliada. Foi utilizado student’s t-test,
como sugerido em (WITTEN; FRANK, 2005), para verificar se as diferenças nas médias de
cada algoritmo foram significantes. Para que as diferenças entre as médias sejam significantes, o
valor do t-score deve ser superior a 2.26 para um nível de confiança de 95%. Na verificação das
diferenças entre as médias, foi sempre escolhido o algoritmo com o resultado médio de melhor
valor e o student’s t-test foi calculado entre este algoritmo e todos os outros com desempenho
inferior com relação a métrica analisada. A ideia é verificar se o algoritmo com melhor valor da
métrica analisada possui diferença estatística relevante para afirmar que o seu desempenho foi
superior.

A Tabela 4.7 apresenta os resultados da calibração automática dos algoritmos de seg-
mentação com critério supervisionado para os dados de furacões. Para a métrica AUC na fase
de treino, os algoritmos SPD e DB-SMoT quando calibrados pelo método GEAR obtiveram
melhores resultados (e.g. 0.56 para ambos). Já para a métrica MCC, o DB-SMoT calibrado
automaticamente pelo GEAR obteve melhor resultado na fase de treino (e.g. 0.15). Ao executar
os algoritmos com os valores de parâmetros estimados pela calibração automática nos dados de
teste, o SPD calibrado pelo GEAR e o DB-SMoT calibrado pelo I/F-Race-TSA obtiveram um
resultado de 0.54 para AUC, sendo estes os melhores resultados. Como o t− score calculado
entre eles foi de 0.25, não existe diferença significativa entre as médias. Existe apenas evidência
estatística para afirmar que o CB-SMoT calibrado pelo GEAR obteve um resultado pior que
todos os outros pois o valor do t− score foi de 3.85. Já com relação a execução dos algoritmos
com os parâmetros estimados pelos calibradores nos dados de teste para a métrica MCC, o
DB-SMoT calibrado pelo I/F-Race-TSA obteve o melhor resultado (e.g. 0.15). O t− score

calculado entre as médias do I/F-Race-TSA(DB-SMoT) e dos outros algoritmos mostra que
existe diferença significativa com relação ao CB-SMoT calibrado por ambos os métodos GEAR
(t-score igual a 3.94) e I/F-Race-TSA (t-score igual a 2.54).

Em resumo, os resultados mostram que para o domínio de furacões, os algoritmos DB-
SMoT e SPD obtiveram desempenho equivalente tanto em termos de AUC quanto de MCC, dado
que não foram verificadas diferenças estatísticas significantes quando ambos foram calibrados
automaticamente pelos métodos propostos. Com relação aos calibradores GEAR e I/F-Race-TSA
verificou-se que ambos encontram soluções com qualidade semelhante, já que o teste-t mostrou
que não houveram diferenças significantes. Foi avaliado então o tempo computacional necessário
para que a melhor solução em termos de AUC e MCC fosse encontrada. Verificou-se que na
média, o algoritmo I/F-Race-TSA encontra a melhor solução em uma média de 32 minutos e 21
segundos e o GEAR encontra a melhor solução em uma média de 43 minutos e 10 segundos.

A Tabela 4.8 apresenta os resultados da calibração automática dos algoritmos de seg-
mentação com critério supervisionado para os dados de focas. Para as métricas AUC e MCC,
o SPD calibrado automaticamente pelo GEAR obteve melhor resultado na fase de treino (e.g.
0.69 e 0.36, respectivamente). Ao executar os algoritmos com os parâmetros estimados pelos
métodos de calibração automática nos dados de teste, o SPD calibrado pelo I/F-Race-TSA obteve
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Tabela 4.7: Resultados obtidos para os dados de furacões.

Treino Teste
Calibrador(Algoritmo) AUC MCC AUC t-score MCC t-score
GEAR(CB-SMoT) 0.45 -0.06 0.43 3.85 -0.05 3.94
GEAR(DB-SMoT) 0.56 0.15 0.53 0.80 0.14 0.40
GEAR(SPD) 0.56 0.14 0.54 - 0.12 1.55
I/F-Race-TSA(CB-SMoT) 0.50 -0.02 0.49 1.96 0.01 2.54
I/F-Race-TSA(DB-SMoT) 0.54 0.12 0.54 0.25 0.15 -
I/F-Race-TSA(SPD) 0.52 0.05 0.53 0.97 0.06 1.55

Fonte: O autor.

um resultado de 0.66 para AUC. O t-score calculado com relação as outras médias mostra que
o I/F-Race-TSA(SPD) possui um desempenho superior na AUC com relação aos algoritmos
CB-SMoT e DB-SMoT calibrados por ambos os métodos GEAR e I/F-Race-TSA. Entretanto, o
mesmo não se pode afirmar com relação ao próprio SPD calibrado automaticamente pelo GEAR
já que o t− score foi de 0.35. Com relação ao MCC, o GEAR(SPD) obteve o melhor resultado
médio nos dados de teste (e.g. 0.32). O t− score mostra que a média do GEAR(SPD) é superior
a dos algoritmos CB-SMoT e DB-SMoT calibrados por ambos GEAR e I/F-Race-TSA, mas com
relação ao próprio SPD quando calibrado pelo I/F-Race-TSA não há diferenças (e.g. t− score

igual a 1.29).
Para os dados de focas, conclui-se que o algoritmo SPD obtém os melhores resultados

tanto de AUC quanto de MCC e que não houveram diferenças estatísticas significantes entre
os métodos de calibração de automática propostos. Foi avaliado então o tempo computacional
necessário para que a melhor solução em termos de AUC e MCC fosse encontrada nos dados de
focas. Verificou-se que na média, o algoritmo I/F-Race-TSA encontra a melhor solução em uma
média de 45 minutos e 11 segundos e o GEAR encontra a melhor solução em uma média de 58
minutos e 53 segundos.

Tabela 4.8: Resultados obtidos para os dados de focas.

Treino Teste
Calibrador(Algoritmo) AUC MCC AUC t-score MCC t-score
GEAR(CB-SMoT) 0.32 -0.37 0.31 10.41 -0.39 10.30
GEAR(DB-SMoT) 0.47 -0.16 0.47 6.77 -0.13 6.93
GEAR(SPD) 0.69 0.36 0.65 0.35 0.32 -
I/F-Race-TSA(CB-SMoT) 0.27 -0.40 0.26 11.48 -0.45 10.97
I/F-Race-TSA(DB-SMoT) 0.43 -0.28 0.43 6.32 -0.26 7.80
I/F-Race-TSA(SPD) 0.66 0.32 0.66 - 0.29 1.29

Fonte: O autor.

A Tabela 4.9 apresenta os resultados da calibração automática dos algoritmos de seg-
mentação com critério supervisionado para os dados de embarcações. Para a métrica AUC na
fase de treino, o algoritmo DB-SMoT quando calibrado pelos métodos GEAR e I/F-Race-TSA
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obtiveram melhores resultados (e.g. 0.85 para ambos). Já para a métrica MCC, o DB-SMoT
calibrado automaticamente pelo GEAR obteve melhor resultado na fase de treino (e.g. 0.72). Ao
executar os algoritmos com os parâmetros estimados pelos métodos de calibração automática
nos dados de teste, o DB-SMoT calibrado pelo I/F-Race-TSA obteve um resultado de 0.75 para
AUC, sendo a diferença entre esta média e todas as outras estatisticamente superior, pois todos
os valores de t− score são maiores que 2.26. Já com relação a execução dos algoritmos com os
parâmetros estimados pelos calibradores nos dados de teste para a métrica MCC, o DB-SMoT
calibrado pelo GEAR obteve o melhor resultado (e.g. 0.45). O t− score calculado entre as mé-
dias do GEAR(DB-SMoT) e dos outros algoritmos mostra que existe diferença significativa com
relação ao CB-SMoT calibrado por ambos os métodos GEAR e I/F-Race-TSA e o SPD calibrado
pelo I/F-Race-TSA. Entretanto, com relação ao GEAR(SPD) e o I/F-Race-TSA(DB-SMoT), as
médias não possuem diferenças significativas pois o t− score foi de 0.75 e 0.05, respectivamente.

Nos dados de embarcações, fica verificado que o algoritmo DB-SMoT quando calibrado
automaticamente pelos métodos propostos obtém melhor desempenho neste domínio. Ainda,
foi observado que o método I/F-Race-TSA obteve diferença estatística significante quando
comparado ao GEAR em termos de AUC quando foi calibrado o algoritmo DB-SMoT. Entretanto,
verificou-se que na média, o algoritmo I/F-Race-TSA encontra a melhor solução em uma média
de 46 minutos e 43 segundos e o GEAR encontra a melhor solução em uma média de 51 minutos
e 35 segundos.

Tabela 4.9: Resultados obtidos para os dados de embarcações.

Treino Teste
Calibrador(Algoritmo) AUC MCC AUC t-score MCC t-score
GEAR(CB-SMoT) 0.53 0.07 0.48 9.18 -0.02 4.78
GEAR(DB-SMoT) 0.85 0.72 0.69 2.88 0.45 -
GEAR(SPD) 0.81 0.54 0.67 6.23 0.39 0.75
I/F-Race-TSA(CB-SMoT) 0.51 0.01 0.50 45.39 0.00 4.54
I/F-Race-TSA(DB-SMoT) 0.85 0.67 0.75 - 0.44 0.05
I/F-Race-TSA(SPD) 0.67 0.26 0.60 14.96 0.21 2.28

Fonte: O autor.

4.4.4 Comparação entre abordagens manual e automática

Nesta seção são apresentados os resultados de comparação entre as abordagens manual
e automática. Apenas a base de dados de embarcações foi selecionada pois apenas ela possui
valores de parâmetros de entrada dos algoritmos CB-SMoT e DB-SMoT publicados utilizando
um procedimento de calibração manual (MANSO et al., 2010). Neste experimento, da mesma
forma que em Manso et al. (2010), as trajetórias foram usadas na íntegra (i.e. sem a divisão
em jornadas de quatro dias). Em Manso et al. (2010) são reportados como melhores valores
de parâmetro para o algoritmo CB-SMoT no domínio de embarcações os valores de 0.6 para
avgSpeed, 1.0 para speedLimit e 6 horas para minTime. Já para o DB-SMoT foram determinados



4.4. Avaliação experimental 81

os valores de 10 graus para minDir, 6 horas para minTime e 5 pontos para maxTol. A calibração
automática foi realizada utilizando-se a mesma abordagem adotada na Seção 4.4.3. Desta forma,
foram utilizados os mesmos limites superiores e inferiores dos parâmetros de entrada mostrados
na Tabela 4.5. Com relação as sementes usadas pelo GEAR e o I/F-Race-TSA, a semente 1 foi
usada na trajetória 1, a semente 2 na trajetória 2 e assim sucessivamente.

A Tabela 4.10 apresenta os resultados da comparação entre as abordagens manual e
automáticas para cada uma das quatro trajetórias. Para o algoritmo CB-SMoT foi observado
que o GEAR(CB-SMoT) produziu sempre os melhores resultados em termos de AUC. Foi
observado também que o I/F-Race-TSA(CB-SMoT) sempre melhorou os valores de AUC
quando comparado com os resultados da calibração manual, com exceção da trajetória 2, onde
a calibração manual obteve desempenho superior com 0.56 de AUC contra 0.51 obtido pelo
I/F-Race-TSA. Com relação a métrica MCC foi observado que o GEAR(CB-SMoT) obtém os
melhores valores nas trajetórias 1 e 2 e o I/F-Race-TSA(CB-SMoT) obtém melhores resultados
nas trajetórias 3 e 4. Foi observado mais uma vez que ambas as abordagens automáticas sempre
melhoram os resultados com relação a métrica MCC, com exceção do I/F-Race-TSA(CB-SMoT)
que não conseguiu de novo superar a calibração manual na trajetória 2.

Na comparação realizada para o algoritmo DB-SMoT foi observado que o I/F-Race-
TSA(DB-SMoT) sempre obteve os melhores resultados tanto de AUC quanto MCC em todas
as trajetórias. Foi observado também que o GEAR(DB-SMoT) sempre produziu melhores
resultados do que a calibração manual com relação a AUC e MCC, com exceção da trajetória 4,
onde a calibração manual obteve 0.86 e 0.65 e o GEAR(DB-SMoT) obteve 0.82 e 0.59 de AUC
e MCC, respectivamente.

Tabela 4.10: Comparação das abordagens manual e automáticas

Algoritmo Trajetória 1 Trajetória 2 Trajetória 3 Trajetória 4
AUC MCC AUC MCC AUC MCC AUC MCC

CB-SMoT 0.48 -0.16 0.56 0.12 0.54 0.12 0.48 -0.07
GEAR(CB-SMoT) 0.74 0.29 0.69 0.35 0.62 0.25 0.62 0.17
I/F-Race-TSA(CB-SMoT) 0.65 0.24 0.51 0.01 0.60 0.38 0.62 0.26
DB-SMoT 0.75 0.51 0.75 0.38 0.64 0.24 0.86 0.65
GEAR(DB-SMoT) 0.89 0.75 0.75 0.54 0.66 0.43 0.82 0.59
I/F-Race-TSA(DB-SMoT) 0.90 0.87 0.84 0.72 0.72 0.53 0.88 0.73

Fonte: O autor.

Com o objetivo de quantificar os ganhos obtidos pelos métodos de calibração automática,
foi calculada a medida apresentada na Equação 4.1, onde o é o pior valor da medida avaliada e b

é o melhor valor da medida avaliada.

pg(o,b) = 100− (
o
b
∗100)

�
 �	4.1

A Tabela 4.11 detalha os ganhos obtidos pela calibração automática com relação a manual.
Foi observado que o GEAR(CB-SMoT) produziu um ganho mínimo de 19% e de até 35% em
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relação a calibração manual em termos de AUC. Com relação a métrica MCC, foram observados
ganhos mínimos de 66% e de até 71%. Já o I/F-Race-TSA(CB-SMoT) produziu um ganho
mínimo de 10% e de até 26% em termos de AUC e ganhos mínimo e máximo de 60% e 78% em
termos de MCC. Para o GEAR(DB-SMoT), foi observado que com relação a métrica AUC, o
ganho mínimo foi de 3% e máximo de 16%. Já com relação a métrica MCC, o ganho mínimo foi
de 30% e o máximo de 44%. Finalmente, foi observado que o I/F-Race-TSA(DB-SMoT) produz
um ganho mínimo de 2% e máximo de 17% com relação a métrica AUC. Com relação a métrica
MCC, o ganho mínimo foi de 11% e o máximo de 55%. Desta forma, conclui-se que nas quatro
trajetórias, a calibração automática executada pelos métodos GEAR e I/F-Race-TSA sempre
obteve ganhos percentuais quando comparada com os resultados obtidos por calibração manual.

Tabela 4.11: Ganhos obtidos pela calibração automática sobre a calibração manual

Algoritmo Trajetória 1 Trajetória 2 Trajetória 3 Trajetória 4
AUC MCC AUC MCC AUC MCC AUC MCC

CB-SMoT - - - - - - - –
GEAR(CB-SMoT) 35% 64% 19% 66% 13% 52% 23% 71%
I/F-Race-TSA(CB-SMoT) 26% 60% - - 10% 68% 23% 78%
DB-SMoT - - - - - - - -
GEAR(DB-SMoT) 16% 32% - 30% 3% 44% - -
I/F-Race-TSA(DB-SMoT) 17% 41% 11% 47% 11% 55% 2% 11%

Fonte: O autor.

4.5 Considerações finais

Neste capítulo, foram propostos dois métodos denominados GEAR e I/F-Race-TSA
para calibração de parâmetros de entrada de algoritmos de segmentação de trajetórias. Estes
algoritmos contribuem com avanços no domínio de algoritmos de segmentação de trajetórias
pois: (i) evitam a utilização de abordagens manuais para calibração de parâmetros de entrada
de algoritmos de segmentação que geralmente é custosa; e (ii) liberam o usuário de possuir
informações precisas sobre o comportamento dos parâmetros de entrada de cada algoritmo de
segmentação de trajetórias testado.

Foram realizados testes com três conjuntos de dados reais de trajetórias e com três
algoritmos de segmentação de trajetórias que utilizam atributos de trajetória distintos. Para os
dados de furacões, não houve diferenças significativas nas médias de AUC e MCC dos algoritmos
SPD e DB-SMoT quando calibrados por qualquer um dos métodos de calibração GEAR e I/F-
Race-TSA. Já para os dados de focas, algoritmo SPD se mostrou superior ao CB-SMoT e
DB-SMoT com relação aos valores de AUC e MCC. Entretanto, não houve diferenças estatísticas
relevantes quando o SPD foi calibrado pelo GEAR ou I/F-Race-TSA. Por fim, os resultados
obtidos nos dados de embarcações mostram que o algoritmo DB-SMoT possui desempenho
superior aos algoritmos CB-SMoT e SPD. Neste caso, o método I/F-Race-TSA aplicado ao
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DB-SMoT obteve o melhor valor de AUC com diferença média relevante quando comparado
inclusive com o GEAR(DB-SMoT). Já com relação ao MCC, o GEAR(DB-SMoT) obteve o
melhor resultado, sendo a diferença entre as médias apenas relevante com relação ao CB-SMoT
calibrado por ambos os métodos e ao I/F-Race-TSA(SPD). Ao se avaliar o tempo computacional
dos calibradores automáticos para encontrar o melhor valor das métricas de avaliação verificou-se
que em todas as bases de dados o método I/F-Race-TSA encontra o melhor valor de forma mais
rápida.

Foi realizada também uma comparação entre as abordagens manual e automáticas
utilizando-se os dados de embarcações já que para estes existem valores de parâmetro definidos
de forma manual apresentados em Manso et al. (2010). Os resultados mostraram que ambos os
métodos GEAR e I/F-Race-TSA encontram valores de parâmetro que melhoram o desempenho
dos algoritmos de segmentação, produzindo ganhos de até 78% com relação a métrica MCC e
35% com relação a métrica AUC.
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5
O algoritmo GRASP-UTS

A revisão da literatura mostrou que poucos algoritmos de segmentação de trajetórias
utilizam critérios não-supervisionados. Ao se analisar a Tabela 3.2.15, observou-se que nenhum
dos algoritmos de trajetórias utiliza critérios não-supervisionado e não monótono, seja de
propósito geral, que encontre o número de segmentos automaticamente e que utilize um número
de atributos variável. O desenvolvimento de um algoritmo de segmentação de trajetórias com
estas cinco características não é uma tarefa simples por duas razões. Primeiro, a determinação
de um critério não-supervisionado não é uma tarefa trivial já que este tipo de critério assume
que nada é conhecido previamente a respeito das trajetórias a serem segmentadas. Segundo, as
possibilidades de determinar o número de segmentos a serem encontrados em uma trajetória e os
limites entre os segmentos vizinhos aumentam a medida que o tamanho da trajetória cresce.

Neste capítulo, um algoritmo de segmentação de trajetórias com critério não-
supervisionado, denominado GRASP-UTS (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure

for Unsupervised Trajectory Segmentation) (SOARES JÚNIOR et al., 2015), que possui todas
estas cinco características é apresentado. O GRASP-UTS utiliza uma função de custo projetada
especificamente para encontrar automaticamente o número de segmentos da trajetória e os
limites entre os segmentos consecutivos. A função de custo do GRASP-UTS foi projetada com
base em MDL (Seção 2.4). Foi adotada uma metaheurística ser verificado que o número de
soluções completas (i.e. número de segmentos e local de particionamento entre os segmentos
consecutivos) aumenta de acordo com o número de pontos da trajetória, sendo este um problema
de otimização combinatória. Assim, foi utilizada como metaheurística o GRASP (Seção 2.3.3)
para realizar a busca por soluções para o problema de segmentação de trajetórias com critério
não-supervisionado. A técnica de path-relinking (Seção 2.3.3) também foi investigada neste
capítulo objetivando melhorar a qualidade das soluções produzidas pelo GRASP-UTS.

A estrutura deste capítulo é listada a seguir. Na Seção 5.1, são listadas algumas defi-
nições necessárias para o desenvolvimento do GRASP-UTS. A Seção 5.2 define o problema
de segmentação de trajetórias. A Seção 5.3 mostra a função de custo projetada para encontrar
automaticamente o número de segmentos e os limites entre os segmentos. O algoritmo GRASP-
UTS é apresentado na Seção 5.4. Uma avaliação experimental com dados reais de trajetórias
é apresentada na Seção 5.5. Por último, são mostradas na Seção 5.6, as considerações finais a
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respeito do desenvolvimento do GRASP-UTS.

5.1 Definições

A seguir, são listados termos importantes para o desenvolvimento de um algoritmo
com critério não-supervisionado para segmentação de trajetórias. Um atributo de ponto é
definido como qualquer tipo de informação que pode ser associada a um ponto de trajetória.
Esta informação pode ser gerada a partir do dispositivo de geoposicionamento (e.g. velocidade
instantânea) ou pode ser computada a partir da trajetória bruta (e.g. velocidade estimada entre
dois pontos). Para considerar o critério não-supervisionado, o conceito de trajetória bruta é
mostrado na Definição 5.1. De acordo com esta nova definição, uma trajetória bruta é uma lista
de pontos espaço-temporais, onde cada ponto possui sua coordenada geográfica (x, y), o tempo
de coleta (t) e um conjunto de atributos de ponto (ω).

Definição 5.1 (Trajetória bruta). Uma trajetória bruta é uma lista de pontos espaço-temporais
τN = {p0, p1, ..., pN}, com pi = (xi,yi, ti,ωi) onde xi,yi, ti ∈R, t0 < t1 < ... < tN e ωi é uma lista
de atributos de ponto ωi = { f0, f1, ..., fA}.

O GRASP-UTS considera que um segmento é homogêneo quando os seus pontos de
trajetória possuem similaridade com relação aos seus atributos de ponto. Observa-se então que
a tarefa de segmentação com critério não-supervisionado pode ser realizada utilizando pontos
representativos encontrados na trajetória bruta. Estes pontos representativos são chamados de
pontos de referência e estes são utilizados para mensurar a homogeneidade nas vizinhanças (i.e.
seguindo a sequência temporal de coleta) dos pontos da trajetória.

Por último, o conceito de segmento de trajetória para algoritmos de segmentação de
trajetórias com critério não-supervisionado é mostrado na Definição 5.2.

Definição 5.2 (Segmento de trajetória). Um segmento s é uma subsequência de τN com s =

(lmr,{pu, ..., pv}), onde lmr é o ponto de referência e {pu, ..., pv} representa uma subsequência
de τN começando por pu e terminando em pv (1≤ u≤ v≤ N) que inclui o ponto de referência.

Estes conceitos são exemplificados na Figura 5.1. Este exemplo mostra uma trajetória
τ com oito pontos (N = 8) e dois segmentos de trajetória. O segmento s1 possui ponto de
referência lm1 = p3 e o segmento s2 possui ponto de referência lm2 = p6. Na Figura 5.1 também
é mostrada uma tabela com todos os dados armazenados em cada pi, onde podem ser observadas
as coordenadas geográficas (x,y), tempo (t) e dois atributos de ponto f1 e f2 .

Após serem apresentadas as definições para a realização da tarefa de segmentação de
trajetórias, define-se o problema de segmentação com critério não-supervisionado na Seção 5.2.

5.2 Definição do Problema

O problema de segmentação de trajetórias com critério não-supervisionado é definido a
seguir. Na Definição 5.3, τN é uma trajetória bruta com N pontos, T é o número de segmentos a
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Figura 5.1: Um exemplo de trajetória bruta e segmentos.

Fonte: O autor.

serem encontrados na trajetória bruta e θT são os T segmentos que otimizam o desempenho de
uma função de custo f (x).

Definição 5.3 (O problema de segmentação de trajetórias com critério não-supervisionado).
Dada uma trajetória bruta τN , encontre um número de segmentos T e o conjunto de θT segmentos
si = (lmri,{pu...pv}) que otimiza uma função de custo f (x) ∈ R.

Para resolver este problema, foram realizadas as seguintes tarefas: (i) definiu-se uma
função de custo que objetiva encontrar o número de segmentos e os limites entre os segmentos
consecutivos; (ii) instanciou-se uma metaheurística que é capaz de sugerir o número de segmentos
e seus limites; (iii) realizou-se uma avaliação experimental para comparar o novo algoritmo
não-supervisionado com outro da literatura.

A seção subsequente apresenta uma proposta de função de custo que é capaz de determi-
nar automaticamente o número de segmentos a serem encontrados em uma trajetória bruta e os
limites entre os segmentos consecutivos.

5.3 Uma função de custo para o GRASP-UTS

Para que um segmento seja considerado homogêneo, é necessário definir uma forma
de medir o grau de similaridade entre o ponto de referência e todos os pontos inseridos neste
segmento. A medição de similaridade pode ser realizada de várias maneiras, como por exemplo
pelo uso de funções de distância (e.g. euclidiana, edição, Mahalanobis, Jaccard, etc). Nesta tese,
foi definida uma equação de similaridade (Equação 5.1) baseada na distância Euclidiana e que
compara os atributos de ponto disponíveis (ωi) de dois pontos p1 e p2 da trajetória. Na Equação
5.1, ω1i representa o iésimo atributo de ponto de p1 e ω2i representa o iésimo atributo de ponto
de p2 com i = 1,2, ...,A, onde A corresponde ao número de atributos de ponto considerados.

similarity(ω,ω) =

√
A

∑
i=

(ωi−ωi)


�
 �	5.1
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Ao ser definido o conceito de homogeneidade de segmentos em termos de função de
distância (Equação 5.1), faz-se necessário medir um tradeoff entre o número de segmentos
utilizado como solução por um algoritmo de segmentação e a homogeneidade encontrada pela
modificação (i.e. aumento, diminuição ou troca dos pontos de referência) deste número de
segmentos. Foi adotado o princípio MDL (Seção 2.4) para resolver este problema devido à
sua definição conceitual, onde para um determinado problema, deve-se encontrar uma hipótese
H, dentre um conjunto de hipóteses, que comprime a informação da melhor forma possível.
Nesta tese, o problema a ser resolvido é o problema de segmentação de trajetórias com critério
não-supervisionado. A hipótese H é a de que um algoritmo pode escolher T pontos de referência
e θT segmentos em um processo de segmentação de trajetórias. A compressão da informação
no problema de segmentação se relaciona com o encontro de θT segmentos pelo algoritmo de
segmentação o mais homogêneos possíveis com relação aos seus respectivos pontos de referência.

Na segmentação não-supervisionada de trajetórias foi projetada uma função MDL com-
posta por duas componentes conflitantes (GRUNWALD; MYUNG; PITT, 2005) L(H) e L(D|H)

(Seção 2.7). Nesta tese, o termo conflitante foi utilizado para representar o fato de que pelo
aumento do valor de uma variável (i.e. número de segmentos), uma componente deve ter uma
tendência a aumentar o seu valor e a outra componente deve ter a tendência de diminuir o seu
valor. Desta forma, define-se a seguir duas propriedades conflitantes que devem ser consideradas
pela segmentação.

Nesta tese, a segmentação ótima a ser obtida por meio de um algoritmo com critério não-
supervisionado deve possuir duas propriedades, denominadas distorção mínima e compressão

máxima. Obter distorção mínima em uma segmentação significa que todos os segmentos gerados
devem ser o mais homogêneos possível em termos de seus atributos de ponto (i.e. os pontos
inseridos em cada segmento devem possuir um alto grau de similaridade). Já para obter a
compressão máxima em uma segmentação significa que o número de segmentos gerados (i.e. o
número de pontos de referência) na segmentação deve ser o menor possível.

Para obter a distorção mínima em uma segmentação, todos os pontos de trajetória
deveriam ser escolhidos como pontos de referência. Já para obter compressão máxima em uma
segmentação, deveria-se escolher apenas um ponto de referência na trajetória (i.e. apenas um
segmento de trajetória é gerado, sendo este segmento igual à trajetória bruta). Desta forma,
verifica-se que os conceitos destas duas propriedades são conflitantes. Se todos os pontos
forem escolhidos como pontos de referência, a distorção mínima é atingida, porém a taxa de
compressão será maximizada já que o maior número de pontos de referência possível vai ser
usado na segmentação. Já quando apenas um ponto é escolhido como ponto de referência, obtém-
se a compressão máxima, porém a taxa de distorção poderá ser maximizada já que a similaridade
entre todos pontos da trajetória e apenas um único ponto de referência será computada.

Para que estas propriedades possam ser utilizadas, deve-se encontrar uma forma de
quantificar as taxas de compressão e distorção de uma solução. Para quantificá-las, os seguintes
valores devem ser considerados: (i) o número de pontos de referência; (ii) o conjunto de pontos
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de referência; e (iii) os limites entre os segmentos consecutivos. Ao se alterar qualquer um destes
valores, a quantificação da homogeneidade deve ser modificada. Como o objetivo da solução
proposta é encontrar automaticamente o número de segmentos, nenhuma das duas propriedades
é priorizada (i.e. adição de pesos nas componentes) na função de custo da segmentação com
critério não-supervisionado.

Para a segmentação não-supervisionada de trajetórias, a hipótese H consiste na escolha
de um conjunto de pontos de referência em uma trajetória bruta. Encontrar o conjunto ótimo de
pontos de referência significa então encontrar a melhor hipótese de acordo com o princípio MDL.
Isso pode ser computado ao se comparar o conjunto de atributos de ponto dos pontos de referência
escolhidos. Quanto mais distantes estes pontos, melhor é a hipótese H, já que isto representa que
o segmento seguinte possui um conjunto de atributos de ponto mais dissimilar quando comparado
ao segmento anterior. Já para medir o quanto esta hipótese H captura similaridades quando
aplicada a uma trajetória bruta τN (i.e. representa os dados D da teoria MDL), cada ponto de
referência foi comparado com o conjunto de pontos inseridos no mesmo segmento que ele.

Os custos da hipótese H (i.e. L(H)) e o desempenho da hipótese H dado um conjunto de
dados D (i.e L(D|H)) são apresentados na Equação 5.2a. Nesta equação, τN = (p, p, ..., pN)

representa uma trajetória bruta, φT = (lm, lm, ..., lmT ) denota um conjunto de pontos de refe-
rência e θT = (s,s, ...,sT ) representa um conjunto de segmentos.

A Equação 5.2b representa o custo de codificar a hipótese de trajetória bruta τN ao se
escolher um conjunto φT de pontos de referência, denominada na literatura de MDL como custo
L(H). Se T é igual a 1, unsupervised_L(H) = 0. Se T > 1, utiliza-se a Equação 5.2b, na qual
max_dist representa a máxima distância possível entre os atributos de ponto. Se fosse utilizada
apenas a distância entre os atributos de ponto dos pontos de referência consecutivos (ωlm j e
ωlm j+1), os resultados dariam prioridade a soluções com pontos de referência consecutivos muito
semelhantes. Para o problema de segmentação com critério não-supervisionado, esta solução não
é interessante já que a intenção é descobrir quando o comportamento do movimento em termos
de seus atributos de ponto foi modificado. Desta forma, é utilizado o complemento da distância
entre os pontos de referência consecutivos, objetivando extrair comportamentos do movimento
mais dissimilares. Observa-se que quanto mais dissimilares os pontos de referência consecutivos
forem, menor é o valor da Equação 5.2b

Por último, a Equação 5.2c define o custo de codificar os dados quando a hipótese H

é utilizada, conhecida na literatura de MDL como custo L(D|H). Nesta equação, para cada
segmento θk, com limites puk e pvk , são computadas as distâncias entre os atributos de ponto
do ponto de referência ωlmk e cada um dos atributos de ponto dos pontos puk até pvk . Nota-se
que quanto mais similares forem os pontos do segmento quando comparados com seu ponto de
referência, menor é o valor da Equação 5.2c. Tanto na Equação 5.2b quanto na Equação 5.2c,
foi somado 1 a cada aplicação da fórmula devido ao valor negativo da função logaritmo log2 na
região de 0 a 1. Como a função adotada utiliza uma função de distância e valores de distância
negativos não são comumente usados, foi adicionado este valor de 1 para evitar que valores
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negativos fossem computados mesmo sabendo que a função logarítmica é monotônica.

unsupervised_cost(φT ,θT ) = unsupervised_L(H)(φT )+unsupervised_L(D|H)(θT )
�
 �	5.2a

unsupervised_L(H)(φT ) =
T−1

∑
j=1

log2(1.+max_dist−distance(ωlm j ,ωlm j+1))
�
 �	5.2b

unsupervised_L(D|H)(θT ) =
T

∑
k=1

pvk

∑
pi=puk

log2(1.+distance(ωlmk ,ωpi))
�
 �	5.2c

Observa-se que a Equação 5.2b está relacionada com a propriedade de compressão má-

xima e a Equação 5.2c com a distorção mínima. Ao ser escolhido apenas um ponto de referência,
obtém-se a compressão máxima (unsupervised_L(H) = 0). Entretanto, será obtida uma taxa de
distorção alta (unsupervised_L(D|H)� 0), já que serão computadas distâncias entre um ponto
de referência e todos os outros pontos da trajetória. Se todos os pontos da trajetória forem es-
colhidos como pontos de referência, obtém-se a distorção mínima (unsupervised_L(D|H) = 0).
Porém, a taxa de compressão será alta (unsupervised_L(H)� 0), já que será computada o
complemento da distância entre todos os pontos consecutivos da trajetória.

Assim, obtém-se um tradeoff entre as propriedades de compressão máxima e distorção

mínima ao computar-se o a minimização da Equação 5.2a em uma segmentação de trajetória.
A Figura 5.2 exemplifica o cálculo de unsupervised_L(H) e unsupervised_L(D|H) para duas
segmentações distintas. Para o cálculo do valor de max_distance supõe-se que existem dois
atributos de ponto, com valores variando de 0 a 1. A maior distância possível entre estes valores
seria de 1. Assim, calcula-se max_dist =

√
(1−0)2 +(1−0)2 =

√
2. A Figura 5.2 exemplifica

duas situações: (i) os pontos p2 e p8 são escolhidos como pontos de referência; e (ii) os pontos
p2 e p9 são escolhidos como pontos de referência. Nota-se que ao se modificar os pontos de
referência, os limites entre os segmentos também são modificados, sendo isto capturado na
função de custo proposta.

O cálculo de todas as possibilidades de escolha de pontos como pontos de referência é
um problema combinatorial. Por exemplo, ao se escolher um ponto como ponto de referência,
pode-se escolher τN pontos. Ao se escolher dois pontos, deve-se avaliar todas combinações
de pontos tomados dois a dois, e assim sucessivamente. Ainda, ao se modificar o conjunto de
pontos de referência, deve-se avaliar a posição de particionamento dos segmentos entre os pontos
consecutivos que reduz o valor da função de custo ao máximo. A complexidade deste problema
cresce à medida que o número de pontos da trajetória aumenta e para resolvê-lo foi utilizada
uma metaheurística como base. Na tarefa de segmentação não-supervisionada, utilizou-se uma
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Figura 5.2: Um exemplo de cálculo da função de custo para segmentação com critério
não-supervisionado.

(a) Exemplo do cálculo da função de custo ao se escolher p2 e p8
como pontos de referência.

(b) Exemplo do cálculo da função de custo ao se escolher p2 e p9
como pontos de referência.

Fonte: O autor.

instância do GRASP (Seção 2.3.3) (FEO; RESENDE, 1989) para segmentação de trajetórias
denominada GRASP-UTS (Seção 5.4). A escolha da meta-heurística GRASP foi motivada pelas
sua principal característica: a inicialização múltipla. Perceba que nem o número de segmentos
nem os pontos de referência são conhecidos a priori. Então testar combinações diferentes de
pontos de referência, tanto em número quanto na escolha de cada um, faz com que várias soluções
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sejam exploradas. Desta forma, o algoritmo criado não fica dependente de um procedimento
determinístico de inicialização, o qual pode levar a solução a ficar presa em um mínimo local.

5.4 O algoritmo GRASP-UTS

Para resolver o problema de segmentação de trajetórias utilizando critério não-
supervisionado por meio da função de custo definida na Seção 5.3, é preciso que três questões
sejam consideradas: (i) o número de pontos de referência; (ii) o conjunto dos pontos de referência
escolhidos; e (iii) os limites entre os segmentos consecutivos. Desta forma, é necessária a escolha
de uma metaheurística que seja capaz de inicializar uma segmentação com uma quantidade de
pontos de referência aleatória, otimizar o conjunto dos pontos de referência e os limites entre estes
pontos de referência, gerando segmentos. Nesta tese, o GRASP foi utilizado como metaheurística
para resolver o problema de segmentação de trajetórias com critério não-supervisionado.

O GRASP-UTS é uma instância do GRASP que é capaz de: (i) modificar a quantidade
de pontos de referência; (ii) modificar o conjunto de pontos de referência; e (iii) definir as
posições dos limites entre os segmentos. O GRASP-UTS é apresentado no Algoritmo 9. Este
algoritmo recebe como entrada uma trajetória bruta τN , um tempo mínimo (minTime) para
criar um segmento, um coeficiente de similaridade ( joinCoe f f icient) para mesclar segmentos,
um valor α para determinar a gulosidade do método de incialização e um número máximo de
iterações que a metaheurística será executada (max_iterations) e um tipo (type) de path-relinking

a ser executado a cada iteração (e.g. NONE, FORWARD, BACKWARD ou MIXED).
Primeiro, o GRASP-UTS inicializa uma solução na linha 2 e otimiza na linha 3 utilizando

os procedimentos dos Algoritmos 10 e 11. Em seguida, se o conjunto de soluções elite (eliteSetne)
não estiver vazio e o tipo de path-reliking for diferente de NONE, um conjunto de segmentos
elite é selecionado (linha 5). Caso o custo da solução atual gerada θT seja maior que o da
solução elite, a solução inicial θx é definida como θT (linha 7) e a solução alvo θy é definida
como elite (linha 8). Caso o custo da solução atual gerada θT seja menor que o da solução
elite, a solução inicial θx é definida como elite (linha 10) e a solução alvo θy é definida como
θT (linha 11). Caso a estratégia de path-relinking solicitada seja a FORWARD, o Algoritmo
12 é executado da pior solução θx para a melhor solução θy (linha 14). No caso da estratégia
solicitada ser a BACKWARD, o Algoritmo 12 é executado da melhor solução θy para a pior
solução θx (linha 16). Finalmente, no caso de ser solicitada a estratégia MIXED, uma nova
solução θz é criada na linha 18 e os caminhos entre θx e θz (linha 19) e θy e θz são investigados.
A solução final de path-relinking θnS será a que tiver menor custo (linhas de 21 a 25). Após a
execução da estratégia de path-relink o conjunto de soluções elite é atualizado caso θT e/ou θnS

sejam melhores que alguma solução do conjunto elite (linha 28). Finalmente, a melhor solução
encontrada é atualizada caso θT ou θnS sejam melhores (linha 29).

Apresentamos a seguir os três procedimentos principais do algoritmo GRASP-UTS: (i)
procedimento de construção de soluções (Algoritmo 10); (ii) procedimento de otimização de
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Algorithm 9 GRASP-UTS

Input: A set of trajectory points ordered by time τN = (p1, p2..., pN)
The number of Max_Iterations that the GRASP will be executed
A number of elite solutions (ne)
A minimum time (minTime) in seconds to create a segment
An α threshold to define the amount of greediness of the construction algorithm
A coefficient to join consecutive similar landmarks ( joinCoe f f icient) from 0.0 to 1.0
type of Path-relinking

Output: A set of trajectory segments θT = (s1,s2...,sT )
1: for k = 1→Max_Iterations do
2: θT ⇐ Greedy Randomized Construction Procedure(τ , minTime, α);
3: θT ⇐Local Search Procedure(θT , minTime, joinCoe f f icient);
4: if eliteSetne is not empty && type != NONE then
5: elite := choose, at random, a set of segments from eliteSetne;
6: if cost of θT > cost of elite then
7: θx := θT ;
8: θy := elite;
9: else

10: θx := elite
11: θy := θT ;
12: end if
13: if type == FORWARD then
14: θnS := Path-Relink (θx,θy, isTruncated);
15: else if type == BACKWARD then
16: θnS := Path-Relink (θy,θx, isTruncated);
17: else if type == MIXED then
18: θz := create best solution using θxandθy landmarks;
19: θn1S := Path-Relink (θx,θz, isTruncated);
20: θn2S := Path-Relink (θy,θz, isTruncated);
21: if cost of θn1S < cost of θn2S then
22: θnS := θn1S ;
23: else
24: θnS := θn2S ;
25: end if
26: end if
27: end if
28: Update Elite Solutions Set (eliteSetne,θT ,θnS);
29: Update Best Solution(θT ,θnS ,BestθT );
30: end for

return Best θT ;

soluções (Algoritmo 11); e (iii) procedimento de path-relinking (Algoritmo 12).
O procedimento de construção de soluções do GRASP-UTS (Algoritmo 10) é detalhado

a seguir. Na linha 1, o número máximo de pontos de referência é calculado baseando-se no
número máximo de segmentos que podem ser criados a partir do valor de minTime. Todos os
pontos de τN são inseridos como pontos de referência candidatos na lista cLandmarks (linha
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2). As linhas de 4 a 18 são executadas até que cLandmarks esteja vazio ou que o número de
pontos de referência máximo tenha sido atingido. Caso a lista de candidatos restrita (RCL) esteja
vazia, o primeiro ponto é selecionado de forma aleatória (linha 6). Caso contrário, um ponto é
escolhido de forma aleatória da RCL (linha 8). O ponto escolhido de forma aleatória (landmark)
é então adicionado ao conjunto de pontos de referência da solução φnew e ao novo segmento
θnew na linha 10. Na linha 11, o segmento θnew adiciona os pontos vizinhos (i.e. respeitando a
condição temporal) que possuem a menor distância (Equacão 5.1) para o ponto de referência
landmark até que a condição temporal minTime é atingida. O novo segmento θnew é inserido
no conjunto θT na linha 12, sendo todos os pontos que foram inseridos neste novo segmento
removidos na linha 13. Na linha 14, um conjunto γ recebe todos os pontos vizinhos onde não é
possível criar uma solução com o tempo mínimo minTime. Na linha 15, todos os pontos ainda
em cLandmarks são ordenados de acordo com a distância para o último ponto de referência
escolhido, da maior distância para a menor. Essa linha objetiva encontrar os pontos de referência
mais dissimilares ao atual, mantendo estes pontos no início da lista, para que nas linhas 16 e
17 seja criada uma RCL com tais pontos mais dissimilares. Finalmente, na linha 19, os pontos
que ainda não foram colocados em um segmento e estão no conjunto γ são distribuídos entre os
segmentos θT . Assim, cada ponto é encaixado no segmento de θT , cuja distância para o ponto
de referência seja a menor e que satisfaça a restrição temporal. Ao final do Algoritmo 10, é
retornada uma solução com θT segmentos que satisfazem a condição temporal minTime.

A Figura 5.3 ilustra um exemplo da construção de soluções para uma trajetória bruta
(Algoritmo 10). A Figura 5.3(a) ilustra um ponto aleatório sendo selecionado primeiramente
como um ponto de referência. Em seguida, na Figura 5.3(b) o primeiro segmento é construído
ao serem incluídos no segmento em construção pontos na vizinhança do primeiro ponto de
referência até que a condição de tempo mínimo seja satisfeita. Na Figura 5.3(c) os pontos que
compõem o primeiro segmento são removidos da lista de candidatos (cLandmarks), sendo os
dois pontos dentro do retângulo também removidos de cLandmarks por estarem em uma região
onde não é possível criar um segmento com a condição de tempo mínimo. Na sequência, as
distâncias entre os atributos de ponto do ponto de referência escolhido e os pontos remanescentes
em cLandmarks são calculadas, sendo este valor utilizado para ranquear cada ponto (Figura
5.3(d)). A seguir, os pontos com maior distância entre os atributos de pontos são colocados na
RCL (Figura 5.3(e)). Um novo ponto de referência pertencente a RCL é selecionado e um novo
segmento é criado na Figura 5.3(f). O procedimento repetirá este processo até que não existam
pontos em cLandmarks ou o número máximo de pontos de referência sejam atingidos.

O procedimento de otimização local do GRASP-UTS é detalhado no Algoritmo 11.
Ele objetiva realizar duas operações: (i) mesclar segmentos consecutivos nos quais os seus
respectivos pontos de referência são similares; e (ii) otimizar localmente cada segmento. Na
linha 1, é calculado um limiar de distância (distanceLimiar) que é resultado da multiplicação
do parâmetro de entrada joinCoe f f icient e da distância máxima possível entre dois pontos da
trajetória (max_dist). Para cada par de segmentos consecutivos (linhas de 2 a 9), verifica-se se a
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Algorithm 10 Greedy Randomized Construction Procedure

Input: A set of time ordered trajectory points τN = (p1, p2..., pN)
A minimum time (minTime) in seconds to create a segment
An α threshold to define the amount of greediness of the construction algorithm

Output: A set of trajectory segments θT = (s1,s2...,sT )
1: maxNumLandmarks :=Compute the maximum number of segments that can be build in the

sample trajectory using the value in minTime.
2: cLandmarks := Add all points from τN as candidate landmarks;
3: RCL := /0
4: repeat
5: if RCL is empty then
6: landmark := Choose randomly a point from cLandmarks;
7: else
8: landmark := Choose randomly a point from RCL;
9: end if

10: φnew := θnew := Add landmark;
11: θnew := Grow θnew with the neighbor points that contains the lowest distance until

minTime is reached.
12: θT := Add θnew;
13: Remove all points in θnew from cLandmarks;
14: γ : = Remove regions in cLandmarks that a feasible segment cannot be created;
15: Sort cLandmarks by comparing all elements with landmark using Equation 5.1, from

maximal to minimal distances
16: sizeO f RCL := α ∗ sizeo f (cLandmarks);
17: RCL := Add from cLandmarks0 to cLandmarkssizeO f RCL;
18: until cLandmarks is empty OR sizeof(φ ) == maxNumLandmarks
19: Distribute each point in γ in the neighbor θT where Equation 5.1 is minimum;

return θT ;

distância entre os pontos de referência (linha 3) é menor ou igual ao limiar de distância (linha
4). O objetivo das linhas de 2 a 9 é mesclar segmentos nos quais os pontos de referência são
muito semelhantes, evitando assim que soluções muito segmentadas sejam geradas. Caso essa
condição seja verdadeira, remove-se θi+1 do conjunto de segmentos (linha 5) e armazena-se em
γ os pontos que compõem o segmento removido (linha 6). Na linha 10, os pontos que estão no
conjunto γ são distribuídos entre os segmentos que restaram em θT respeitando-se a restrição
temporal de forma que o custo MDL seja mínimo. Nas linhas de 11 a 15, são otimizados todos
os pontos de referência para o conjunto φT . A otimização do conjunto θT é realizada por meio
da definição do melhor ponto de referência de cada segmento. Isso é implementado pelo cálculo
do ponto médio avg do segmento si na linha 12. Em seguida é realizada a definição do ponto de
si que mais se assemelha (Equação 5.1) a avg em termos de seus atributos de ponto bestP (linha
13). Por último, é realizada a substituição do ponto de referência de si por bestP na linha 14. Ao
final do Algoritmo 11 são retornados θT segmentos otimizados.

A Figura 5.4 ilustra um exemplo da busca local realizada pelo Algoritmo 11. Dada
uma solução inicial com três segmentos (Figura 5.4(a)), o procedimento de mesclagem elimina
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Figura 5.3: Um exemplo de construção de uma solução inicial pelo GRASP-UTS.

(a) Primeiro ponto de referência é selecionado. (b) Primeiro segmento construído.

(c) Pontos são removidos de cLandmarks e dois
pontos inseridos em γ .

(d) Pontos de cLandmarks são ordenados de acordo
com a distância para o último ponto de referência
escolhido.

(e) Criação de nova RCL. (f) Novos ponto de referência e segmento criados.

Fonte: O autor.

o segundo segmento dado que possui uma distância maior que o threshold (Figura 5.4(b)).
Em seguida, a Figura 5.4(c) ilustra a distribuição dos pontos do segundo segmento entre os
dois segmentos remanescentes. Finalmente, a Figura 5.4(d) mostra a otimização do ponto de
referência de cada um dos dois segmentos que são a solução final do procedimento do Algoritmo
11.

Como mencionado na Seção 2.3.3, o path-relinking é uma estratégia de intensificação
de busca que conecta duas soluções encontradas para um problema. Uma estratégia de path-

relinking é proposta nesta tese como mostrado no Algoritmo 12. Este algoritmo recebe como
entrada um conjunto de segmentos iniciais θxT , um conjunto de segmentos alvo θyS e um valor
booleano isTruncated para indicar se a estratégia deve ser interrompida quando a primeira
melhora no conjunto de segmentos iniciais for detectada. A estratégia de path-relinking proposta
realiza trocas no conjunto de pontos de referência dos segmentos iniciais até que todos os pontos
de referência do conjunto de pontos de referência dos segmentos alvo tenham sido testados. Nas
linhas de 1 a 7, o número de segmentos de θxT é igualado ao número de segmentos θyS . Caso o
número de segmentos de θxT seja maior que o número de segmentos de θyS (linha 2), remove-se
de θxT o ponto de referência com o melhor valor da função de custo (linha 3). Caso o número
de segmentos de θxT seja menor que o número de segmentos de θyS (linha 4), adiciona-se a θxT
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Algorithm 11 Local Search Procedure
Input: A minimum time (minTime) in seconds to create a segment

A coefficient to join consecutive similar landmarks ( joinCoe f f icient) from 0.0 to 1.0
A set of trajectory segments θT = (s1,s2...,sT )

Output: A set of optimized trajectory segments θT = (s1,s2...,sT )
1: threshold⇐ joinCoe f f icient ∗max_dist;
2: for i = 1; i≤ T −1; i++ do
3: distance⇐ similarity(lmi, lmi+1);
4: if distance≤ threshold then
5: Remove θi+1 from θT ;
6: γ := store all points in θi+1;
7: i−−;
8: end if
9: end for

10: θT := distribute all points in γ among the remaining θT segments where the MDL cost is
minimum;

11: for index = 1; i≤ T ; i++ do
12: Generate a point avg that is the average of the features inside si;
13: Get a point bestP that is the most similar to avg;
14: Change landmark of si to bestP;
15: end for

return θT ;

Figura 5.4: Um exemplo de otimização local realizada pelo GRASP-UTS.

(a) Três segmentos construídos pelo procedimento
do Algoritmo 10.

(b) Situação após a mesclagem de segmentos conse-
cutivos.

(c) Otimização dos pontos de referência. (d) Otimização das vizinhanças entre os segmentos
consecutivos.

Fonte: O autor.

o ponto de referência θyS que gera o melhor valor da função de custo (linha 5). Na linha 8, o
número de segmentos de θx e θy são iguais. Desta forma, todos os pontos de referência de θy

são testados em θx das linhas de 8 a 18. Na linha 9, é feita a troca dos pontos de referência θxi

para θyi , sendo os limites entre os segmentos consecutivos otimizados de acordo com a função
de custo na linha 10. Caso seja detectada alguma melhora na função de custo, essa modificação
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é mantida no conjunto de segmentos Best θxT (linha 12). Caso o valor booleano isTruncated

seja verdadeiro, o Algoritmo 12 encerra e retorna a melhor solução atual armazenada em Best
θxT . O procedimento é repetido até que todos os pontos de referência de θy tenham sido testados
em θx, sendo retornado ao final do algoritmo a melhor solução Best θxT encontrada.

Algorithm 12 Path-Relink
Input: θxT current segments.

θyS target segments.
a boolean value (isTruncated) to determine if the path-relink stops when the first

improvement is achieved
Output: A set of optimized trajectory segments bST = (s1,s2...,sT )

1: while T 6= S do
2: if T > S then
3: θxT := remove landmark from θxT that generates the best value of the cost function;
4: else if T < S then
5: θxT := add landmark from θyS to θxT that generates the best value of the cost function;
6: end if
7: end while
8: for i = 1→ S do
9: θxT := replace θxi landmark by θyi landmark;

10: θxT := optimize the partitioning position of each segment in θT ;
11: if cost of θT decreases then
12: Update Best Solution (θxT , Best θxT );
13: if isTruncated then return Best θT
14: end if
15: else
16: θT := replace θyi landmark by θxi landmark;
17: end if
18: end for

return Best θT ;

A Figura 5.5 mostra um exemplo de execução do procedimento de path-relinking (Algo-
ritmo 12) utilizado pelo GRASP-UTS. A Figura 5.5 mostra uma solução inicial e uma solução
alvo. A primeira parte do procedimento é ilustrada nas Figuras 5.5(b) e (c), onde respectivamente,
são testadas as adições de pontos de referência da solução alvo na solução inicial com o objetivo
de igualar o número de pontos de referência (Figura 5.5(b)), sendo escolhida a adição que
obtenha o melhor custo MDL (Figuras 5.5(c)).

A segunda parte do procedimento testa a substituição do iésimo ponto de referência
do conjunto da solução inicial pelo iésimo ponto de referência do conjunto da solução alvo,
sendo mantidas apenas as substituições que obtiveram melhor custo MDL (Figuras 5.5(d) e
(e)). Finalmente, na Figura 5.5(f) é mostrada uma nova solução gerada pelo procedimento de
path-relinking. Foram testadas seis estratégias nesta tese: (i) forward not truncated; (ii) forward

truncated; (iii) backward not truncated; (iv) backward truncated; (v) mixed not truncated; (vi)
mixed truncated.
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Figura 5.5: Um exemplo de path-relinking executado com soluções geradas pelo
GRASP-UTS.

(a) Exemplo de soluções inicial e alvo. (b) A estratégia primeiramente iguala o nú-
mero de pontos de referência da solução inicial
ao da solução alvo.

(c) Neste exemplo, o segundo ponto de refe-
rência da solução alvo é adicionado a solução
inicial.

(d) Uma substituição realizada pelo procedi-
mento de path-relinking.

(e) Outra substituição realizada pelo procedi-
mento de path-relinking.

(f) Nova solução gerada pela troca de pontos
de referência entre soluções inicial e alvo.

Fonte: O autor.
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A seguir é mostrada uma análise de complexidade de todos os procedimentos que
compõem o GRASP-UTS. A complexidade do Algoritmo 10 é determinada pela repetição das
linhas de 4 a 18. O Algoritmo 10 tem complexidade O(N) caso todos os pontos sejam escolhidos
como pontos de referência, sendo selecionados todos os pontos de cLandmarks. No melhor
caso o Algoritmo 10 teria complexidade de Ω(maxNumLandmarks) caso a escolha do número
máximo de pontos de referência (maxNumLandmarks) fosse realizada e todos os segmentos
gerados respeitassem a condição temporal. Na média, a complexidade do Algoritmo 10 é
Θ(maxNumLandmarks+N

2 ) assumindo que cada ponto tenha a mesma probabilidade de ser escolhido
como ponto de referência. A complexidade do Algoritmo 11 é inferior ao do Algoritmo 10 já que
este procedimento apenas mescla segmentos já construídos. Da mesma forma, a complexidade
do Algoritmo 12 também é menor, já que o número máximo de troca de pontos de referência será
igual ao tamanho máximo das soluções inicial ou alvo (|θx| ou |θy|). Finalmente, a complexidade
do GRASP-UTS é determinada pelo número de vezes (maxIterations) que os procedimentos de
inicialização e otimização local são executados, ou seja, a complexidade é O(maxIterations∗N).

5.5 Avaliação Experimental

Uma avaliação experimental do GRASP-UTS é apresentada nesta seção. Na Seção 5.5.1
são detalhados as bases de dados, os atributos de ponto e como os atributos foram normalizados.
As métricas de avaliação usadas na comparação dos algoritmos são apresentadas na Seção 5.5.2.
A Seção 5.5.3 define os algoritmos utilizados na avaliação e os limites inferiores e superiores de
cada parâmetro de entrada. A calibração manual dos algoritmos de segmentação GRASP-UTS
e WK-Means é apresentada na Seção 5.5.4. As componentes L(H) e L(D|H) da função MDL
são analisadas na Seção 5.5.5. Na Seção 5.5.6 é realizada uma comparação entre os algoritmos
GRASP-UTS e WK-Means com relação a função MDL. Na sequência, as estratégias de path-

relinking são comparadas (Seção 5.5.7). Por último, na Seção 5.5.8, é realizada uma avaliação
dos segmentos produzidos pelo GRASP-UTS e o WK-Means com relação ao domínio.

5.5.1 Bases de dados, atributos de pontos e normalização

O GRASP-UTS foi testado nas três bases de dados (e.g., trajetórias de furacões, trajetórias
de embarcações e trajetórias de focas) apresentadas na Seção 4.4.1. Nos dados de furacões, o
vento de superfície contido na própria base de dados foi utilizado como atributo de ponto para
realizar a segmentação. Já nos dados de embarcações, a velocidade média estimada entre dois
pontos e a variação de direção entre dois pontos consecutivos foram utilizadas como atributos de
ponto para realizar a segmentação. Para os dados de focas, foram utilizadas a velocidade média
estimada entre dois pontos, a variação de direção entre dois pontos consecutivos, a profundidade
e a distância mais próxima para a costa.

Como o GRASP-UTS utiliza funções de distância, os dados foram normalizados para
que nenhum atributo fosse favorecido em relação aos outros. Cada um dos atributos de ponto
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foram normalizados de 0 a 1 utilizando a Equação 5.3, onde value_min e value_max são os
valores mínimo e máximo de um atributo de ponto.

normalize(value) =
value− value_min

value_max− value_min

�
 �	5.3

5.5.2 Métricas de avaliação

A qualidade dos segmentos gerados pelos algoritmos de segmentação com critério não-
supervisionado foi avaliada de duas formas: com relação as (i) similaridades encontradas de
acordo com a função de custo (Equação 5.2a) e com relação ao (ii) domínio de aplicação (classe a
qual cada ponto pertence). São propostas duas métricas com o objetivo de avaliar o desempenho
dos algoritmos de segmentação com critério não-supervisionado de acordo com o domínio de
aplicação. A primeira métrica, denominada pureza média, é calculada com base no cálculo
da pureza de cada segmento. Para exemplificar o cálculo da pureza, utiliza-se os dados de
embarcações divididos nas classes de pontos de viagem e pontos de pesca. A pureza é calculada
com base em uma divisão da classe mais freqüente no segmento pelo número total de pontos do
segmento. Por exemplo, se um segmento s1 foi criado com 15 pontos, dos quais 12 são pontos
de viagem, a pureza de s1 é igual a 0.8 (i.e. 12/15). A Equação 5.4 define a pureza média para
um conjunto de segmentos θT encontrados por um algoritmo de segmentação e o conjunto γL

contendo as possíveis classes do problema. Na Equação 5.4, Ni representa o número total de
pontos do segmento i e Ni j representa o número total de pontos do segmento i que são associados
a classe γ j.

Average Purity (θT ,γL) =
100
T

(
T

∑
i=1

arg max
j∈[1,L]

(
Ni j

Ni
))

�
 �	5.4

A segunda métrica utilizada é denominada cobertura média de um segmento. A cobertura
de um segmento é calculada com base nos limites dos segmentos que deveriam ser encontrados
na trajetória (e.g. um segmento completo onde todos os pontos são classificados como pontos
de pesca). Para o cálculo desta métrica, utiliza-se um conjunto ψV com os segmentos não
encontrados nos dados e um conjunto θT de segmentos que foram encontrados por um algoritmo
de segmentação. Esta métrica é calculada extraindo-se o maior segmento do conjunto θ que
cobre um segmento do conjunto ψ de segmentos a serem encontrados, verificando-se quantos
dos pontos interceptam o segmento que deveriam ser encontrados. Por exemplo, ao analisar-se
o segmento s = (p8...p16) do conjunto ψV que representa um segmento com pontos de pesca,
verifica-se que dois segmentos do conjunto θT , s2 = (p4...p9) e s3 = (p10...p16) cobrem o
segmento s. Calcula-se a cobertura do segmento s pelo segmento s2 como sendo igual a 2/9
(0.22) já que dois pontos de s2 fazem parte do segmento s. A cobertura do segmento s pelo s3 é
7/9 (0.78) já que sete pontos de s3 cobrem o segmento s. Como a cobertura do segmento s é
definida pelo maior segmento do conjunto θT que cobre um segmento de φV , neste exemplo, a
cobertura de s é de 78% (segmento s3). A Equação 5.5 define a cobertura média, onde Nintersects
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indica o número de pontos de ψi que foram cobertos pelo segmento θ j.

Average Coverage (ψV ,θT ) =
100
V

(
V

∑
i=1

arg max
j∈[1,T ]

(
Nintersects(ψi,θ j)

Ni
)

�
 �	5.5

A principal diferença entre a pureza média e a cobertura média é que a primeira é
calculada em relação aos segmentos que foram encontrados pelo algoritmo θT e a última
é calculada em relação aos segmentos que deveriam ser encontrados ψV pelo algoritmo de
segmentação.

5.5.3 Configurações dos algoritmos não-supervisionados

Nesta seção é apresentado como os algoritmos foram utilizados nos experimentos. Foi
selecionado para comparação com o algoritmo GRASP-UTS, o algoritmo WK-Means (LEIVA;
VIDAL, 2013). O WK-Means foi utilizado para comparação por diversas razões. Primeiro, assim
como o GRASP-UTS, ele tem critérios não-supervisionado e não monótono, é de propósito geral
e utiliza um número de atributos variável para segmentar trajetórias. A grande diferença é que
enquanto o GRASP-UTS consegue detectar automaticamente o número de segmentos por meio
da sua função de custo, o WK-Means precisa do número exato de segmentos a serem encontrados
como entrada. Entretanto, como o WK-Means é determinístico (i.e. a mesma entrada de valores
de parâmetros de entrada gera a mesma solução), ele tem um tempo de execução menor que
o GRASP-UTS. Foram descartados os outros algoritmos da Seção 3.2 porque todos possuem
critério supervisionado e/ou rotulam os segmentos, ao contrário do GRASP-UTS e WK-Means.
O algoritmo de (PANAGIOTAKIS et al., 2012), que também é de critério não-supervisionado,
foi descartado pois este algoritmo possui um número de atributos fixo, diferente dos algoritmos
GRASP-UTS e WK-Means.

O WK-Means possui dois parâmetros de entrada: (i) um limiar de tempo minTime para
determinar o tamanho mínimo de um segmento; e (ii) k segmentos a serem encontrados em
cada trajetória. O valor mínimo atribuído ao parâmetro k do WK-Means foi 2 para todos os
conjuntos de dados já que este é o número mínimo de segmentos desejáveis em uma segmentação.
Os limites superiores do parâmetro k foram determinados baseados nos dados. Para os dados
de furacões, o número máximo de segmentos encontrado na base de dados é 5. Os dados de
embarcações tem como número máximo de segmentos o valor igual 9 e o de focas, igual a 8.
Para todos os conjuntos de dados foi utilizado como valor mínimo do parâmetro minTime o
menor tempo necessário para se criar um segmento para a aplicação. Assim, para os dados
de furacões o limite inferior do parâmetro minTime foi de 6 horas já que este valor é o menor
tamanho de segmento encontrado na aplicação. Para o de embarcações, o menor valor de
minTime encontrado foi de 6 horas que corresponde ao menor tamanho de um segmento do tipo
pesca. Finalmente, para o conjunto de dados de focas este valor foi de 16 horas e corresponde ao
menor tamanho de um trecho onde onde as focas estavam se alimentando. O valor máximo do
parâmetro minTime foi definido utilizando-se o maior valor que produzisse uma solução possível
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para o WK-Means na menor trajetória de cada conjunto de dados em combinação com o maior
valor para k. Assim, os valores máximos possíveis de minTime foram 48 horas para os dados de
furacões, 24 horas para os dados de embarcações e 64 horas para os dados de focas.

Os parâmetros de entrada do GRASP-UTS são: (i) um threshold de tempo minTime para
determinar o tamanho mínimo de um segmento; (ii) um coeficiente de junção ( joinCoe f f icient)
para unir segmentos consecutivos muito semelhantes; (iii) um valor α para determinar a gu-
losidade do procedimento de construção de soluções; e (iv) um número máximo de iterações
max_iterations. Nenhum método de path-relinking foi usado na definição dos limites dos
parâmetros

Os limites inferiores e superiores dos parâmetros de entrada do GRASP-UTS foram deter-
minados como descrito a seguir. Foram utilizadas 100 iterações para o parâmetro max_iterations

em todos os conjuntos de dados com o objetivo de explorar várias soluções geradas por este
algoritmo. Os limites inferiores dos parâmetros de entrada α , minTime e joinCoe f f icient foram
determinados com base nos dados. Como ambos os algoritmos de segmentação compartilham
o parâmetro de entrada minTime os mesmos valores mínimos e máximos utilizados pelo WK-
Means foram utilizados pelo GRASP-UTS. O parâmetro α utilizou como limite inferior o valor
de 0.2 para os três conjuntos de dados já que este valor é o mínimo para que a RCL do GRASP-
UTS tenha mais do que 3 opções de escolha em cada iteração do procedimento de inicialização de
soluções. Como parâmetro máximo o valor de 0.8 foi usado para que fosse evitada a utilização da
seleção completamente aleatória dos elementos da RCL. O parâmetro joinCoe f f icient utilizou
como limite inferior o valor de 0.1 para os três conjuntos de dados já que este foi o menor valor
testado para que fosse realizada pelo menos uma operação de mesclagem na otimização local
do GRASP-UTS. Finalmente, o limite superior do joinCoe f f icient foi definido pela análise
do número de mesclagens realizadas por cada valor de parâmetro em cada conjunto de dados.
Verificou-se que para os dados de furacões e embarcações, ao se utilizar de um valor igual a
0.4, apenas uma mesclagem em média foi realizada pelo algoritmo, sendo este valor definido
como valor máximo do parâmetro. O valor máximo de 0.3 foi utilizado nos dados de focas já
que este foi o valor encontrado para que apenas uma mesclagem em média fosse realizada. Os
limites inferiores e superiores dos parâmetros de entrada do WK-Means e do GRASP-UTS são
detalhados na Tabela 5.1.

O controle de aleatoriedade usado para o algoritmo GRASP-UTS foi realizado pelo
Mersenne Twister da mesma forma que nas Seções 4.4.3 e a semente 1 (i.e. cinco primeiras
casas de π) foi utilizada para os experimentos das Seções 5.5.4 e 5.5.6.

5.5.4 Calibração manual dos parâmetros dos algoritmos

O seguinte procedimento foi adotado para determinar de forma manual uma configuração
para cada algoritmo de segmentação. Estes valores de parâmetros foram usados na Seção 5.5.5
para analisar as componentes da função MDL, na Seção 5.5.6 para realizar uma comparação
direta da qualidade dos segmentos do GRASP-UTS e WK-Means com relação a função MDL
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Tabela 5.1: Limites dos parâmetros de entrada dos algoritmos de segmentação com
critério não-supervisionado.

Dados Algoritmo Parâmetro de entrada mínimo máximo

Furacões

Ambos minTime 6 horas 48 horas
WK-Means k 2 5

GRASP-UTS alpha 0.2 0.8
joinCoefficient 0.1 0.4

Focas

Ambos minTime 16 horas 64 horas
WK-Means k 2 8

GRASP-UTS alpha 0.2 0.8
joinCoefficient 0.1 0.3

Embarcações

Ambos minTime 6 horas 24 horas
WK-Means k 2 9

GRASP-UTS alpha 0.2 0.8
joinCoefficient 0.1 0.4

Fonte: O autor.

e por fim, para definir na Seção 5.5.7 os valores alvo para determinar qual estratégia de path-

relinking obtém melhor desempenho de acordo com métrica MDL. Foram utilizados 10% das
trajetórias de cada conjunto de dados, escolhidas de forma aleatória, para determinar uma
configuração com desempenho razoável em termos de MDL para os algoritmos de forma manual.
Desta forma, foram utilizadas 5 trajetórias de dados de furacões, 4 trajetórias de embarcações e
3 trajetórias de focas. Para o parâmetro de entrada minTime foi utilizado um acréscimo a cada
nova configuração testada de 12 horas para os dados de furacões e de 6 horas para os dados de
embarcações e 16 horas para os dados de focas. Já para o parâmetro α foi utilizado um acréscimo
de 0.2 a cada nova configuração testada até o limite de 1.0. Por fim, foi utilizado um acréscimo
de 0.1 para o parâmetro joinCoe f f icient. No total, foram testadas 150 configurações para cada
conjunto de dados. As configurações do GRASP-UTS que obtiveram o melhor valor da função
MDL estão descritas na Tabela 5.2.

Tabela 5.2: Melhores valores de parâmetros de entrada encontrados pela calibração
manual do GRASP-UTS.

alpha minTime joinCoefficient
Furacões 0.2 24 horas 0.1
Focas 0.8 32 horas 0.1
Embarcações 0.4 6 horas 0.1

Fonte: O autor.

O mesmo procedimento foi adotado para realizar a calibração manual do algoritmo WK-
Means. Com relação ao parâmetro k que corresponde ao número de segmentos a serem criados
na trajetória foram usados todos os valores entre os limites mínimo e máximo da Tabela 5.1.
Já com relação ao parâmetro minTime, os mesmos valores utilizados pelo GRASP-UTS foram
utilizados. No total foram testadas 25 configurações para os dados de furacões, 28 configurações
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para os dados de focas e 36 configurações para os dados de embarcações. As configurações do
WK-Means que obtiveram o melhor valor da função MDL estão descritas na Tabela 5.3.

Tabela 5.3: Melhores valores de parâmetros de entrada encontrados pela calibração
manual do WK-Means.

k minTime
Furacões 4 12 horas
Focas 4 16 horas
Embarcações 9 6 horas

Fonte: O autor.

A seguir o parâmetro de número máximo de iterações (max_iterations) é avaliado. Para
cada base de dados, foram testados os valores de 50, 75, 100, 125 e 150 iterações e foi verificado
a partir de quantas iterações a média da função MDL se estabiliza. Os outros parâmetros de
entrada escolhidos estão na Tabela 5.2. A Figura 5.6 apresenta os resultados obtidos para a
análise do parâmetro max_iterations. Observou-se que para os três conjuntos de dados, o valor
de 100 iterações mantém a média MDL com uma variação máxima de até 0.2, sendo este valor de
parâmetro fixado para todos os experimentos realizados nesta tese com o algoritmo GRASP-UTS.

Figura 5.6: Análise do parâmetro max_iterations para o algoritmo GRASP-UTS.

(a) Análise do parâmetro max_iterations para os
dados de furacões.

(b) Análise do parâmetro max_iterations para os
dados de focas.

(c) Análise do parâmetro max_iterations para os
dados de embarcações.

Fonte: O autor.
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5.5.5 Análise das componentes da função de custo

A seguir é analisado o comportamento da função de custo proposta. Para realizar esta
análise, uma trajetória foi selecionada aleatoriamente de cada conjunto de dados e o GRASP-UTS
foi executado 100 vezes (maxIterations = 100). As soluções encontradas pelo algoritmo foram
ordenadas de acordo com o número de segmentos produzidos. As configurações dos parâmetros
de entrada α , minTime e joinCoe f f icient utilizadas para cada conjunto de dados foram as que
produziram o melhor resultado em termos da função MDL na calibração manual da Seção 5.5.4.
Essas configurações são detalhadas na Tabela 5.2. Para cada solução com o mesmo número
de segmentos, a média do valor de cada componente da função de custo (Equação 5.2a) foi
calculada.

Os gráficos da Figura 5.7 apresentam o comportamento de cada componente da função de
custo (i.e. L(H) e L(D|H)) e o valor final da sua soma L(H)+L(D|H) para todos os conjuntos
de dados. Verifica-se para todas as bases de dados que a medida em que o número de segmentos
aumenta, o valor de L(H) também aumenta. Já o valor da função L(D|H) decresce a medida
que o número de segmentos vai aumentando. Este resultado mostra que a modelagem realizada
nas funções de custo obteve, como esperado, duas propriedades com conceitos conflitantes
(i.e. compressão máxima e distorção mínima). Desta forma, quando a soma L(H)+L(D|H) é
otimizada, está sendo encontrando um tradeoff entre estas duas propriedades. Espera-se que o
valor mínimo encontrado para a soma L(H)+L(D|H) (Equação 5.2a) nos leve à solução que
obtenha automaticamente o número segmentos a ser encontrado em cada trajetória, seus pontos
de referência e os limites entre os pares de segmentos consecutivos.

5.5.6 Qualidade dos segmentos com relação à função de custo

Nesta seção, são verificadas quantas iterações do GRASP-UTS são necessárias em
média para que este algoritmo supere o WK-Means no valor da função MDL e é computado
o percentual médio de redução do valor MDL alcançado em cada trajetória analisada. Foram
utilizadas todas as trajetórias de todos os conjuntos de dados e os valores de parâmetro de
entrada descritos na Seção 5.5.4. Primeiramente, foi executado o algoritmo WK-Means e o
seu valor MDL armazenado. Em seguida, foi executado o algoritmo GRASP-UTS com um
valor máximo de iterações igual a 100. Para cada trajetória de cada conjunto de dados, cada vez
que o GRASP-UTS atingiu o mesmo valor do WK-Means ou reduziu este valor, o algoritmo
foi encerrado e foram armazenados o número de iterações executadas e a diferença entre os
valores de MDL. Foi verificado também em quantas trajetórias o algoritmo GRASP-UTS não
superou o algoritmo WK-Means. Com todos esses valores armazenados, foi calculada para cada
conjunto de dados uma média do número de iterações necessárias para o GRASP-UTS superar o
WK-Means, o percentual médio de redução da função de custo e quantas vezes o GRASP-UTS
não superou o WK-Means.

A Tabela 5.4 apresenta os resultados obtidos. Com relação ao número médio de iterações
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Figura 5.7: Análise das componentes da função de custo do GRASP-UTS.

(a) Análise das componentes para os dados de fura-
cões.

(b) Análise das componentes para os dados de focas.

(c) Análise das para os dados de embarcações.

Fonte: O autor.

necessárias ao GRASP-UTS para superar o WK-Means no valor MDL, foram necessárias
7.15 iterações nos dados de furacões, 6.84 nos dados de focas e 2.02 iterações nos dados de
embarcações. Com relação a redução média do valor MDL, foi observado que por trajetória, o
valor MDL é reduzido em -0.50 nos dados de furacões, -0.68 nos dados de focas e -5.61 nos
dados de embarcações. Finalmente, foi observado que em 8 trajetórias, de um total de 52, o valor
MDL atingido pelo GRASP-UTS não foi superior ao WK-Means nos dados de furacões. Nos
dados de focas, em apenas 2 trajetórias de um total de 32, o valor MDL do GRASP-UTS não
superou o valor encontrado pelo WK-Means. No caso dos dados de embarcações, em todas as
trajetórias o GRASP-UTS conseguiu superar o WK-Means.

Tabela 5.4: Comparação do número de iterações do GRASP-UTS necessárias para
melhorar o valor MDL do WK-Means.

número de
iterações

redução
média

número de trajetórias
que MDL não

foi atingido
Furacões 7.15 -0.50 8
Focas 6.84 -0.68 2
Embarcações 2.02 -5.61 0

Fonte: O autor.
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5.5.7 Tempo de execução dos métodos de path-relinking

Nesta seção é realizada uma comparação do tempo utilizado pelas estratégias de path-

relinking para atingir o melhor valor encontrado pelo GRASP-UTS sem fazer uso desta estratégia.
Para realizar esta análise, foi usado a abordagem TTTP (Time To Target Plot) (AIEX; RESENDE;
RIBEIRO, 2007). O TTTP é um gráfico que exibe a probabilidade (Eixo Y) do algoritmo ter
atingido o valor alvo num dado instante (Eixo X). De acordo com este gráfico, o algoritmo com
melhor desempenho é aquele que mais se aproxima do eixo Y. Os alvos (i.e. menor valor da
função MDL) foram estabelecidos pela execução do algoritmo GRASP-UTS sem a utilização do
path-relinking fazendo uso de 100 iterações. Foram utilizadas todas as trajetórias de todas as
bases dados e foram utilizadas 100 sementes diferentes (e.g, de 1 até 100) para gerar os dados
do gráfico TTTP para cada estratégia. Quando uma determinada estratégia path-relink atingiu
o valor alvo em uma trajetória, o algoritmo foi encerrado e o tempo utilizado para atingir este
alvo foi armazenado. Ao término da execução de uma estratégia de path-relink para todas as
trajetórias de uma base com uma semente, o tempo total foi somado e fornecido como entrada
para o gráfico TTTP. Os valores de parâmetros de entrada usados foram os determinados pela
calibração manual da Seção 5.5.4. As estratégias de path-relinking testadas foram as seguintes:
(i) forward truncated; (ii) forward not truncated; (iii) backward truncated; (iv) backward not

truncated; (v) mixed truncated; e (vi) mixed not truncated.
A Figura 5.8 mostra o gráfico TTTP para os dados de furacões. No caso das trajetórias

de furacões, a estratégia mixed not-truncated foi a mais rápida em encontrar os alvos, seguida
da estratégia mixed truncated. As estratégias backward truncated, backward not-truncated e
forward not-truncated obtiveram um desempenho parecido. Já a estratégia forward truncated

obteve o pior desempenho nos dados de furacões.

Figura 5.8: Gráfico TTTP para os dados de furacões.

Fonte: O autor.

A estratégia backward truncated obteve o melhor resultado nos dados de focas (Figura
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5.9), seguida de perto pela estratégia backward not-truncated. As outras estratégias obtiveram
desempenho muito semelhante nos dados de focas, mas inferior ao da estratégia backward

truncated.

Figura 5.9: Gráfico TTTP para os dados de focas.

Fonte: O autor.

Por fim, foi observado que a estratégia mixed truncated e mixed not-truncated obtiveram
os piores resultados nos dados de embarcações (Figura 5.10 (a)). Para uma melhor visualização
do desempenho das estratégias de path-relinking nos dados de embarcações foi gerada a Figura
5.10(b). Como resultado, foi verificado que a estratégia forward truncated obteve o melhor
resultado nos dados de embarcações, seguida da estratégia backward truncated. Já as estratégias
backward not truncated e forward not truncated obtiveram desempenho inferior a estratégia
forward truncated.

5.5.8 Qualidade dos segmentos com relação à aplicação

A seguir são analisados os resultados obtidos pela calibração automática dos valores
de parâmetros de entrada do GRASP-UTS e WK-Means. O controle de aleatoriedade usado
para os algoritmos GEAR, I/F-Race-TS e GRASP-UTS foi realizado pelo Mersenne Twister da
mesma forma que na Seção 4.4.3. Os dados foram também foram divididos em 10 subconjuntos,
o procedimento de validação cruzada foi adotado para realizar as tarefas de treino e teste e as
mesmas configurações dos métodos de calibração de parâmetros de entrada I/F-Race-TSA e
GEAR (e.g. 20 soluções e 5 iterações dos métodos) foram utilizadas. O student’s t-test também
foi utilizado para verificar se as diferenças nas médias de cada algoritmo são significantes, onde
foi escolhido o algoritmo com melhor resultado com relação a métrica e o student’s t-test foi
aplicado para verificar se este algoritmo obteve uma diferença estatística significante com relação
a métrica analisada. As sementes usadas são as mesmas (e.g., casas de π tomadas 5 a 5) da Seção
4.4.3. As estratégias de path-relinking utilizadas foram as que obtiveram o melhor resultado
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Figura 5.10: Gráfico do TTTP das estratégias de path-relinking para os dados de
embarcações.

(a) Gráfico TTTP para os dados de embarcações com todas as
estratégias.

(b) Gráfico TTTP para os dados de embarcações com zoom.

Fonte: O autor.

apresentado na Seção 5.5.7, onde o melhor resultado foi a estratégia mixed not-truncated para os
dados de furacões, backward truncated nos dados de focas e forward truncated nos dados de
embarcações.

Os resultados obtidos ao calibrar automaticamente os parâmetros de entrada do GRASP-
UTS e WK-Means para os dados de furacões estão resumidos na Tabela 5.5. Os resultados
da calibração automática mostram que o GRASP-UTS calibrado pelo I/F-Race-TSA (i.e. I/F-
TSA(GRASP-UTS)) obteve o melhor valor MDL nos conjuntos de treino e teste (e.g., 308.80
e 29.16, respectivamente). Como os valores do t− score para o I/F-Race-TSA(GRASP-UTS)
foram superiores a 2.26 quando comparados aos valores obtidos pelo WK-Means calibrado por
ambos os métodos de calibração pode-se afirmar que este algoritmo obteve melhor desempenho
com relação ao valor MDL. Já com relação ao GRASP-UTS calibrado pelo GEAR os resultados
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são equivalentes já que o t− score foi menor que 2.26. Com relação a pureza e a cobertura, o
GEAR(GRASP-UTS) obteve 92.62% e 71.78%, sendo estes valores os melhores encontrados.
Quando estes valores são comparados ao GEAR(WK-Means) e o I/F-Race-TSA(WK-Means)
observa-se que os resultados médios de pureza e cobertura são significantes já que ambos os
valores de t − score são superiores a 2.26. Já com relação ao I/F-Race-TSA(GRASP-UTS)
pode-se afirmar que ambas as estratégias produzem resultados equivalentes em termos de pureza
e cobertura média.

Tabela 5.5: Resultados obtidos na comparação da qualidade com relação a aplicação para
os dados de furacões.

Calibrador(Algoritmo) Treino
(MDL)

Teste
(MDL) t-score

Pureza
Média

(%)
t-score

Cobertura
Média

(%)
t-score

GEAR(WK-Means) 355.30 40.99 10.45 90.06 2.94 58.06 5.10
GEAR(GRASP-UTS) 310.77 29.25 0.93 92.62 - 71.78 -
I/F-TSA(WK-Means) 358.42 39.42 11.29 88.17 4.22 65.28 3.11
I/F-TSA(GRASP-UTS) 308.80 29.16 - 92.17 1.46 71.56 0.24

Fonte: O autor.

Os resultados obtidos ao calibrar automaticamente os parâmetros de entrada do GRASP-
UTS e WK-Means para os dados de focas estão resumidos na Tabela 5.6. Estes resultados
mostram que o I/F-Race-TSA(GRASP-UTS) obteve o melhor valor MDL no conjunto de treino
(634.40) e o GEAR (GRASP-UTS) obteve o melhor valor MDL no conjunto de teste (61.29).
Como os valores do t − score para o GEAR(GRASP-UTS) foram superiores a 2.26 quando
comparados aos valores obtidos pelo WK-Means calibrado por ambos os métodos de calibração
pode-se afirmar que este algoritmo obteve melhor desempenho com relação ao valor MDL. Já
com relação ao I/F-Race-TSA(GRASP-UTS) os resultados são equivalentes já que o t− score

foi de 0.11. Com relação a pureza, o I/F-RaceTSA(GRASP-UTS) obteve o melhor resultado
médio (90.13%). Entretanto, como o t − score calculado para todos os outros algoritmos
foram inferiores a 2.26, as diferenças não são significantes. Com relação a cobertura média o
GEAR(GRASP-UTS) obteve o melhor resultado (61.01%). As diferenças entre este valor de
cobertura e os valores do GEAR(WK-Means) e do I/F-Race-TSA(WK-Means) são relevantes pois
o t− score calculado foi de 2.43 e 3.55. Já com relação ao I/F-Race-TSA(GRASP-UTS) pode-se
afirmar que ambas as estratégias produzem resultados equivalentes em termos de cobertura média
já que o t− score foi de 1.40.

Finalmente, a Tabela 5.7 apresenta os resultados obtidos ao calibrar automaticamente
os parâmetros de entrada do GRASP-UTS e WK-Means para os dados de embarcações. Os
resultados da calibração automática mostram que o GEAR(GRASP-UTS) obteve o melhor valor
MDL no conjunto de treino (1272.84) e de teste (119.39). Como os valores do t− score para
o GEAR(GRASP-UTS) foram superiores a 2.26 quando comparados aos valores obtidos pelo
WK-Means calibrado por ambos os métodos de calibração e ao I/F-Race-TSA(GRASP-UTS)
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Tabela 5.6: Resultados obtidos na comparação da qualidade com relação a aplicação para
os dados de focas.

Calibrador(Algoritmo) Treino
(MDL)

Teste
(MDL) t-score

Pureza
Média

(%)
t-score

Cobertura
Média

(%)
t-score

GEAR(WK-Means) 647.65 70.44 8.39 88.21 0.63 55.11 2.43
GEAR(GRASP-UTS) 634.75 61.29 - 88.19 1.0551 61.01 -
I/F-TSA(WK-Means) 650.27 71.15 8.61 89.30 0.63 55.72 3.55
I/F-TSA(GRASP-UTS) 634.40 61.33 0.11 90.13 - 59.27 1.40

Fonte: O autor.

pode-se afirmar que este algoritmo obteve melhor desempenho com relação ao valor MDL. Com
relação a pureza, o GEAR(GRASP-UTS) obteve o melhor resultado médio (94.14%). Como o
t− score calculado para o GEAR(WK-Means) e para o I/F-Race-TSA(WK-Means) foi maior
que 2.18 pode-se afirmar que as diferenças na pureza média são significantes. Já com relação ao
I/F-Race-TSA(GRASP-UTS) a diferença não é significante pois o t− score foi de 1.13. Com
relação a cobertura média o I/F-Race-TSA(GRASP-UTS) obteve o melhor resultado (41.27%).
Entretanto, as diferenças entre as médias com relação aos outros algoritmos não são significativas
já que o t− score foi inferior a 2.26.

Tabela 5.7: Resultados obtidos na comparação da qualidade com relação a aplicação para
os dados de embarcações.

Calibrador(Algoritmo) Treino
(MDL)

Teste
(MDL) t-score

Pureza
Média

(%)
t-score

Cobertura
Média

(%)
t-score

GEAR(WK-Means) 1368.46 155.78 14.11 92.01 2.78 39.64 0.94
GEAR(GRASP-UTS) 1272.84 119.39 - 94.14 - 41.21 0.08
I/F-TSA(WK-Means) 1368.46 155.78 14.11 92.01 2.78 39.64 0.94
I/F-TSA(GRASP-UTS) 1304.78 122.05 2.93 93.89 1.13 41.27 -

Fonte: O autor.

5.6 Considerações finais

Foi proposto neste capítulo, o algoritmo GRASP-UTS (SOARES JÚNIOR et al., 2015)
para segmentação com critério não-supervisionado de trajetórias. Este algoritmo contribui
com importantes avanços na área de segmentação de trajetórias de objetos móveis por diversas
razões: (i) não necessita da definição prévia do número de segmentos a serem encontrados,
sendo este valor encontrado automaticamente pelo algoritmo; (ii) modifica automaticamente as
posições dos pontos de referência e os limites dos segmentos; (iii) segmenta trajetórias de forma
não-supervisionada em tempo linear O(maxIterations∗N).

Para construí-lo, foi utilizada uma função de custo baseada no princípio MDL (RISSA-
NEN, 1978) e a metaheurística GRASP (FEO; RESENDE, 1995) foi instanciada. Utilizando o



5.6. Considerações finais 112

princípio MDL, foi proposto que a função de custo obedecesse duas propriedades conflitantes
denominadas compressão máxima e distorção mínima. Em seguida, utilizou-se o GRASP para
criar soluções (i.e. segmentos) completas e otimizá-las de acordo com a minimização da função
de custo. Foram exploradas também seis estratégias de path-relinking, denominadas forward

truncated, forward not truncated, backward truncated, backward not truncated, mixed truncated

e mixed not truncated.
Foram realizados experimentos comparando o GRASP-UTS com o WK-Means com

relação a função MDL e com relação a duas métricas denominadas pureza média e cobertura
média e usando reais de trajetórias. Na comparação dos algoritmos não-supervisionados com
relação a função MDL verificou-se que o GRASP-UTS supera o WK-Means em todas as bases de
dados com um percentual de redução médio por trajetória de até −5.61. Nos dados de furacões
e focas, em apenas 8 e 2 trajetórias, respectivamente, o GRASP-UTS não superou o WK-Means.
Com relação a aplicação, os resultados mostraram que o GRASP-UTS obteve sempre os melhores
resultados em termo de pureza média para todos as bases de dados. Entretanto, para os dados de
focas, a diferença entre as médias de pureza não foi significativa de acordo com o student’s t-test.
Os resultados com relação a cobertura média mostram que o GRASP-UTS também foi superior
ao WK-Means, entretanto, essa diferença só não foi significativa nos dados de embarcações.
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6
O algoritmo GRASP-SemTS

Apesar do grande número de trabalhos que realizam a tarefa de segmentação de traje-
tórias mostrados na Seção 3.2, existe uma ausência de algoritmos que utilizam critério semi-
supervisionado. O termo semi-supervisionado é utilizado nesta proposta para caracterizar um
algoritmo de segmentação que faz uso de uma combinação de critérios supervisionados e não-
supervisionados. A ideia é que a combinação de ambos os critérios resulte em um algoritmo que
obtenha um desempenho superior ao obtido por algoritmos com critérios apenas supervisionados
ou apenas não-supervisionados. O algoritmo deve também ser capaz de rotular os segmentos
de trajetória já que um número de exemplos deve ser fornecido como entrada. Desta forma,
um algoritmo para segmentação com critério semi-supervisionado e com adição de rótulos,
denominado GRASP for Semi-supervised Trajectory Segmentation (GRASP-SemTS), é pro-
posto neste capítulo. Este algoritmo possui uma função de custo que considera características
supervisionadas e não-supervisionadas da trajetória e é capaz de encontrar automaticamente o
número de segmentos a ser usado em uma tarefa de segmentação. Assim como o GRASP-UTS,
o GRASP-SemTS utiliza uma função de custo de baseada em MDL.

A estrutura deste capítulo é apresentada a seguir. Na Seção 6.1 são mostradas as
definições necessárias para o desenvolvimento do GRASP-SemTS. Em seguida é descrito na
Seção 6.2 a formalização do problema de segmentação com critério semi-supervisionado. Uma
função de custo para segmentação com critério semi-supervisionado é proposta na Seção 6.3.
A Seção 6.4 define o algoritmo GRASP-SemTS. Uma avaliação experimental é realizada na
Seção 6.5. Por último, são apresentadas na Seção 6.6 as conclusões sobre o desenvolvimento do
GRASP-SemTS.

6.1 Definições

Esta seção apresenta as definições usadas para realizar a tarefa de segmentação com
critério semi-supervisionado de trajetórias. Um atributo de segmento é um valor numérico
que representa uma característica do segmento da trajetória, como por exemplo a velocidade
máxima encontrada nos pontos que compõem o segmento analisado. A diferença principal entre
os atributos de ponto e os atributos de segmento é que enquanto as informações contidas nos
atributos de ponto são estáticas, as informações dos atributos de segmento são dinâmicas. Uma
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vez calculado um atributo de ponto, ele não será modificado. Entretanto, ao ser modificada a
configuração de um segmento (i.e. os pontos de trajetória que o compõe), as informações dos
atributos de segmento também podem ser modificadas.

Um dos objetivos do algoritmo semi-supervisionado proposto neste capítulo é rotular
cada segmento. Por exemplo, um rótulo pode indicar o meio de transporte (e.g. carro, avião,
trem, ônibus e etc) utilizado pelo objeto móvel em um determinado segmento ou indicar uma
atividade (e.g. estudando, trabalhando ou descansando).

Um conjunto de segmentos está rotulado quando cada um dos segmentos recebe este tipo
de informação. Assim, o conceito de segmentos da Definição 5.2 foi estendido como mostrado
pela Definição 6.1 para contemplar os conceitos de atributo de segmento e de rótulo.

Definição 6.1 (Segmento de trajetória). Um segmento de trajetória s é uma subsequência de τ

com s = (tid,sid,{pu, . . . , pv}, label,ζ ), onde: (i) tid é o identificador da trajetória; (ii) sid é o
identificador do segmento; (iii) {pu, . . . , pv} representa uma subsequência de τN começando no
ponto pu e terminando no ponto pv (1≤ u≤ v≤ N); (iv) label é o rótulo associado ao segmento;
e (v) ζ é um conjunto de atributos de segmento, com ζ = {s f0,s f1, . . . ,s fB} e s f ∈ R.

A Figura 6.1 resume os conceitos definidos. A Figura 6.1(a) exemplifica uma trajetória
de uma embarcação com 12 pontos (N = 12). Cada ponto tem um conjunto de informações
como tid, sid, as coordenadas geográficas (i.e. latitude e longitude), o tempo t no qual o ponto
foi coletado e um conjunto de atributos de ponto ωA (e.g. velocidade instantânea), como pode
ser visualizado no ponto p4. A Figura 6.1(b) mostra segmentação gerada por um algoritmo que
os dividiu em segmentos de baixa velocidade (i.e. low speed) e alta velocidade (i.e. high speed).
De forma diferente, o algoritmo aplicado na Figura 6.1(c) divide a trajetória em segmentos como
realizando atividades de pesca (fishing) e não realizando atividades de pesca (not fishing).

O conceito de ponto de referência foi mantido nesta seção e será utilizado pelo algoritmo
proposto. Entretanto, é necessária a definição do conceito de ponto de referência de classe
(Definição 6.2).

Definição 6.2 (ponto de referência de classe). Um ponto de referência de classe class_lm =

(label,ω,ζ ) é um ponto que representa um padrão de comportamento extraído de um conjunto
de dados com labels que são compostos por: (i) um rótulo (label); uma lista ω de atributos de
ponto, ω = { f0, f1, . . . , fA}, onde f ∈ R; e (iii) um conjunto ζ de atributos de segmento, no qual
ζ = {s f0 ,s f1 , . . . ,s fB}, onde s f ∈ R.

A diferença entre um ponto de referência e um ponto de referência de classe reside no
fato de que o primeiro é um ponto que existe na trajetória τN e é escolhido para representar o
segmento por meio da função de custo. Já o ponto de referência de classe é extraído do conjunto
de dados fornecido como entrada, sendo então calculado em relação aos atributos de ponto e de
segmento que possuem o mesmo rótulo. No exemplo da Figura 6.1(b), o segmento s1 (sid = 1)
poderia escolher como ponto de referência os pontos de p1 a p4. Entretanto, o ponto de referência
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Figura 6.1: Um exemplo de trajetória bruta e segmentos com rótulos.

Fonte: O autor.

de classe ao qual ele será comparado é o ponto gerado para representar o rótulo de velocidade
alta (high speed).

6.2 Definição do Problema

O problema de segmentação de trajetórias utilizando critério semi-supervisionado é
definido a seguir. Na Definição 6.3, τN é uma trajetória bruta com N pontos, T é o número de
segmentos a serem encontrados na trajetória bruta e θT são os T segmentos e class_label é o
rótulo.

Definição 6.3 (O problema de segmentação de trajetórias com critério semi-supervisionado).
Dada uma trajetória bruta τN , encontre um número de segmentos T e o conjunto de θT segmentos
si = (lmri,{pu, ..., pv},class_label) que otimiza uma função de custo f (x) ∈ R.

Para resolver este problema, foram realizadas as seguintes tarefas: (i) definiu-se uma
função de custo que objetiva encontrar o número de segmentos, os limites entre os segmentos
consecutivos e o rótulo do segmento; (ii) instanciou-se uma metaheurística que é capaz de sugerir
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o número de segmentos, seus limites de forma não totalmente aleatória e o rótulo a ser associado a
cada segmento; (iii) realizou-se uma avaliação experimental para comparar o novo algoritmo com
critério semi-supervisionado com outros não-supervisionados e supervisionados da literatura.
A Seção 6.3 propõe uma função de custo projetada para considerar critérios supervisionados e
não-supervisionados (i.e. semi-supervisionado).

6.3 Uma função de custo para GRASP-SemTS

Para resolver o problema de segmentação de trajetórias utilizando critério semi-
supervisionado, é necessária a definição de uma função de custo que seja capaz de levar em
consideração: (i) informação contida nos dados brutos (i.e. critério não-supervisionado); e (ii)
informação do domínio (i.e. critério supervisionado). Como mencionado na Seção 5.3, o grau
de similaridade dos pontos pode ser medido pela aplicação de funções de distância (Equação
5.1). Para a segmentação com critério semi-supervisionado foi introduzido o conceito de atributo
de segmento. Desta forma, é necessário definir uma função de distância que compare dois
segmentos em termos de seus atributos de segmento. A Equação 6.1 define uma distância entre
atributo de segmentos de dois segmentos s1 e s2, onde i representa o iésimo atributo de segmento
dos seus respectivos conjuntos ζB.

distance_segs(ζ1,ζ2) =

√
B

∑
i=1

(ζ1i−ζ2i)
2

�
 �	6.1

A teoria MDL também foi utilizada no projeto da função de custo da segmentação com
critério semi-supervisionado. Como o objetivo da função de custo é capturar similaridades entre
os pontos e os segmentos provenientes de critérios não-supervisionados e supervisionados, as
propriedades de compressão máxima e distorção mínima foram estendidas. Na segmentação com
critério semi-supervisionado, a compressão máxima é obtida quando: (i) o número de segmentos
é o menor possível; e (ii) cada ponto de referência é o mais semelhante possível aos pontos de
referência de classe encontrados no domínio. Já a distorção mínima é adquirida quando a maior
homogeneidade possível é conseguida nos segmentos encontrados com relação a seus atributos
de ponto e de segmento.

As novas definições das propriedades de compressão máxima e distorção mínima também
são conflitantes. Ao se escolher apenas um segmento como solução, a compressão máxima
é atingida pois apenas um ponto será escolhido como ponto de referência, sendo este ponto
associado a um ponto de referência de classe. Nesta situação, é observado que a taxa de distorção
será maximizada por apenas um ponto de referência que será usado para medir a similaridade
em termos de atributos de ponto e segmento. Já quando a distorção mínima é atingida o número
máximo de segmentos é utilizado, tornando assim os segmentos os mais homogêneos possíveis.
Entretanto, a sua taxa de compressão será maximizada, pois seria utilizado o máximo número de
segmentos possível.
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Para que estas propriedades possam ser utilizadas, deve-se encontrar uma forma de
quantificar as taxas de compressão e distorção de uma solução. Para quantificá-las, os seguintes
valores devem ser considerados: (i) o número de pontos de referência; (ii) o conjunto dos pontos
de referência; (iii) os limites entre os segmentos consecutivos; (iv) as similaridades entre os
pontos de referência e os pontos de referência de classe. Ao se alterar qualquer um destes valores,
a quantificação da homogeneidade deve ser modificada.

Para o problema de segmentação de trajetórias com critério semi-supervisionado, a
hipótese H consiste na escolha de um conjunto de pontos de referência, esta realizada pelo
algoritmo de segmentação, em uma trajetória bruta que sejam os mais similares possíveis com os
pontos de referência de classe. Encontrar o conjunto ótimo de pontos de referência significa então
encontrar a melhor hipótese de acordo com o princípio MDL. Isso pode ser computado ao se:
(i) realizar a comparação do conjunto de atributos de ponto dos pontos de referência escolhidos
(critério não-supervisionado); e (ii) escolher um ponto de referência o mais semelhante possível
em relação a um ponto de referência de classe (critério supervisionado). Quanto mais distantes os
pontos de referência consecutivos, melhor é a hipótese H, já que isto representa que o segmento
seguinte possui um conjunto de atributos de trajetórias mais dissimilar quando comparado ao
segmento anterior. Além disso, quanto mais semelhantes os pontos de referência forem de um
ponto de referência de classe, melhor também é a hipótese H. Já para medir o quanto esta
hipótese H captura similaridades quando aplicada a uma trajetória bruta τN (i.e. representa
os dados D da teoria MDL), realiza-se a comparação: (i) de cada ponto de referência com o
conjunto de pontos inseridos no mesmo segmento que ele, com relação aos atributos de ponto
(critério não-supervisionado); e (ii) do conjunto de segmentos encontrado na solução com o
ponto de referência de classe ao qual cada segmento foi associado, com relação aos atributos de
segmento (critério supervisionado).

A função de custo para segmentação com critério semi-supervisionado é definida na
Equação 6.2. Os custos da hipótese H (i.e. L(H)) são formalizados na Equação 6.3a. Já o cálculo
do desempenho da hipótese H quando aplicada a um conjunto de dados D (i.e L(D|H)) é mos-
trada na Equação 6.4a. Para ambas as equações, τN = (p, p..., pN) denota uma trajetória bruta,
φT = (lm, lm..., lmT ) representa um conjunto de pontos de referência, θT = (s,s...,sT ) de-
nota um conjunto de segmentos, e λV = (class_lm1,class_lm2...class_lmV ) indica um conjunto
de pontos de referência de classe.

As equações pelas quais similaridades são capturadas por meio de critérios não-
supervisionados são as mesmas utilizadas pelo algoritmo GRASP-UTS. Para o L(H), foi utilizada
a Equação 5.2b, que mede a distância entre os pontos de referência consecutivos do conjunto
de θT segmentos. Para o L(D|H), a Equação 5.2c foi utilizada. Como mencionado na Seção
5.3, esta equação mede o grau de similaridade de cada segmento com relação ao ponto de
referência escolhido. Foram introduzidas novas componentes em L(H) e L(D|H) com o objetivo
de permitir que a função de custo seja capaz de considerar critérios supervisionados. O critério
supervisionado da equação proposta utiliza os exemplos dos tipos de segmento a serem encon-
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trados no domínio (e.g. conjunto λV ). Assim, na Equação 6.3b é computada a menor distância
(arg min) entre os pontos de referência lm j e um dos pontos de referência de classe do conjunto
λV em relação aos seus atributos de ponto. O objetivo da Equação 6.3b é encontrar pontos de
referência que se assemelhem ao máximo com os exemplos fornecidos como entrada. Já na
Equação 6.4b é calculada a distância em relação aos atributos de segmento do segmento sk e o
ponto de referência de classe mais próximo. O valor desta distância é multiplicado pelo número
de pontos do segmento sk (|sk|) pois o valor de distância da componente não-supervisionada de
L(D|H) (Equação 5.2c) cresceria numa proporção maior que a sua componente supervisionada.
Isso ocorre porque em cada segmento, existe apenas um conjunto de atributos de segmento
associado. Como a componente não-supervisionada de L(D|H) cresce a medida que o número de
pontos do segmento é aumentado, esta multiplicação é realizada para que o valor da componente
supervisionada cresça na mesma proporção. O objetivo desta equação é aproximar, com relação
aos atributos de ponto e segmento, os segmentos encontrados no conjunto θT de um ponto de
referência de classe proveniente do domínio da aplicação.

semi− supervised_cost(φT ,θT ,λV ) =

semi− supervised_L(H)(φT ,λV )+ semi− supervised_L(D|H)(θT ,λV )

�
 �	6.2

semi− supervised_L(H)(φT ,λV ) = unsupervised_L(H)(φT )+ supervised_L(H)(φT ,λV )�
 �	6.3a

supervised_L(H)(φT ,λV ) =
T

∑
j=1

log2(1.+ arg min
i∈[1,V ]

(distance(lm j,class_lmi)))
�
 �	6.3b

semi− supervised_L(D|H)(θT ,λV ) = unsupervised_L(D|H)(θT )+ supervised_L(D|H)(θT ,λV )�
 �	6.4a

supervised_L(D|H)(θT ,λV ) =
T

∑
k=1

log2(1.+ arg min
i∈[1,V ]

(distance_segs(class_lmi,sk)∗ (|sk|−1)))�
 �	6.4b

O cálculo da função de custo semi-supervisionada proposta é exemplificado na Equação
6.5. Este exemplo usa como base a Figura 6.1, onde os segmentos são associados a rótulos de
alta e baixa velocidade. Na Equação 6.5, os pontos p3, p7 e p10 foram escolhidos como pontos
representativos, class_lm1 representa o ponto de referência de classe associado ao label de baixa
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velocidade e class_lm2, o ponto de referência de classe associado ao rótulo de alta velocidade.

L(H)(φT ,λV ) = log2(1.+(max_dist−distance(ω3,ω7))+

log2(1.+(max_dist−distance(ω7,ω10))+

log2(1.+distance(ω3,ωclass_lm2))+

log2(1.+distance(ω7,ωclass_lm1))+

log2(1.+distance(ω10,ωclass_lm2))

�
 �	6.5a

L(D|H)(θT ,λV ) = log2(1.+distance(ω3,ω1))+ log2(1.+distance(ω3,ω2))+

log2(1.+distance(ω3,ω4))+ log2(1.+distance(ω7,ω5))+

log2(1.+distance(ω7,ω6))+ log2(1.+distance(ω7,ω8))+

log2(1.+distance(ω7,ω9))+ log2(1.+distance(ω10,ω11))+

log2(1.+distance(ω10,ω12))+

log2(1.+distance_segs(ζ1,ζclass_lm2)∗3)+

log2(1.+distance_segs(ζ2,ζclass_lm1)∗4)+

log2(1.+distance_segs(ζ3,ζclass_lm2)∗2))

�
 �	6.5b

6.4 O algoritmo GRASP-SemTS

Para realizar segmentação com critério semi-supervisionado é preciso que quatro questões
sejam consideradas: (i) o número de pontos de referência; (ii) o conjunto dos pontos de referência;
(iii) os limites entre os segmentos consecutivos; e (iv) o rótulo ao qual o segmento vai ser
associado. Desta forma, é necessária a escolha de uma metaheurística que seja capaz de:
(i) inicializar uma segmentação com uma quantidade de pontos de referência aleatória; (ii)
otimizar as posições dos pontos de referência e os limites entre os estes pontos de referência
(gerando segmentos); e (iii) utilizar informação de domínio para auxiliar na escolha de pontos de
referência. Mais uma vez, o GRASP foi utilizado como metaheurística para resolver o problema
de segmentação de trajetórias com critério semi-supervisionado.

O Algoritmo 13 apresenta o GRASP for Semi-supervised Trajectory Segmentation

(GRASP-SemTS). Este algoritmo possui como entradas: uma trajetória bruta τ que será segmen-
tada e rotulada, um conjunto de segmentos ψE com rótulos e que estão associados ao domínio da
aplicação, um número máximo de soluções elite (ne), um tempo mínimo (minTime) para criar
um segmento, um valor α para determinar a gulosidade do método de inicialização de soluções
e um número máximo de iterações max_it para executar o algoritmo.

Na linha 1, são extraídos os pontos de referência de classe λV a partir do conjunto de
exemplos ψE . Nesta tese, para cada conjunto de exemplos do mesmo rótulo foi computada a
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média de cada atributo de ponto e de segmento. Primeiro, o GRASP-SemTS inicializa uma
solução na linha 3 e otimiza na linha 4 utilizando os procedimentos dos Algoritmos 14 e 15. Em
seguida, se o conjunto de soluções elite (eliteSetne) não estiver vazio e o tipo de path-reliking

for diferente de NONE, um conjunto de segmentos elite é selecionado (linha 6). Caso o custo
da solução atual (Equação 6.2) gerada θT seja maior que o da solução elite, a solução inicial θx

é definida como θT (linha 7) e a solução alvo θy é definida como elite (linha 9). Caso o custo
da solução atual gerada θT seja menor que o da solução elite, a solução inicial θx é definida
como elite (linha 10) e a solução alvo θy é definida como θT (linha 12). Caso a estratégia de
path-relinking solicitada seja a FORWARD, o Algoritmo 12 é executado da pior solução θx para
a melhor solução θy (linha 15). No caso da estratégia solicitada ser a BACKWARD, o Algoritmo
12 é executado da melhor solução θy para a pior solução θx (linha 17). Finalmente, no caso de
ser solicitada a estratégia MIXED, uma nova solução θz é criada na linha 19 e os caminhos entre
θx e θz (linha 20), e θy e θz são investigados. A solução final θnS será a que tiver menor custo
(linhas de 22 a 26). Após a execução da estratégia de path-relink o conjunto de soluções elite
é atualizado caso θT e/ou θnS sejam melhores que alguma solução do conjunto elite (linha 29).
Finalmente, a melhor solução com segmentos rotulados encontrada é atualizada caso θT ou θnS

sejam melhores (linha 30).
O Algoritmo 14 apresenta o procedimento de inicialização do GRASP-SemTS. Na linha

1, o procedimento de inicialização ordena todos os pontos da trajetória bruta de acordo com o
ponto de referência de classe mais próximo em termos de atributos de ponto (Equação 5.1) e cria
uma lista de candidatos denominada candidatePointslist .

As linhas de 2 a 17 objetivam a construção de uma solução completa (i.e. gerar segmen-
tos) por meio da escolha de pontos de referência da trajetória τN . Enquanto a lista de pontos
candidatos candidatePointslist contiver pontos a serem escolhidos, o seguinte procedimento é
executado. Primeiramente, o tamanho da lista de candidatos restritos RCLsize é calculada por
meio da multiplicação do valor de α pelo tamanho da lista de candidatos (linha 3). Em seguida, a
lista RCLlist é criada usando a lista ordenada candidatePointslist do seu primeiro elemento inde-
xado 0 até o tamanho RCLsize (linha 4). Um ponto de referência candidato candidateLandmark

é selecionado de RCLlist na linha 5. Na linha 6, o ponto de referência mais similar do conjunto
λV é armazenado na variável classLandmark. Um novo segmento segment é criado na linha 7 e
o label do ponto de referência de classe classLandmark é associado a este segmento na linha
8. O segmento segment é expandido (i.e são adicionados pontos de τN) no sentido do vizinho
(i.e. ponto anterior ou posterior) mais semelhante (Equação 5.1) ao ponto de referência de classe
associado a segment (linha 10) até que a condição de tempo mínimo (minTime) seja satisfeita.
Ao se construir um segmento com o valor de minTime esperado, o novo segmento segment é
adicionado à lista θT (linha 13). Na linha 14, todos os pontos que tiverem sido inseridos em
segment são removidos da lista de candidatos candidatePointslist . Em seguida, na linha 15, as
vizinhanças onde não é possível criar um segmento com o valor de tempo mínimo minTime

também são removidas da lista de candidatos.
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Algorithm 13 GRASP-SemTS

Input: A set of points ordered by time τN = (p1, p2..., pN)
A set of segment examples ψE = (ex1,ex2...,exT )
A number of elite solutions (ne)
A minimum time (minTime) in seconds to create a segment
An α threshold to define the amount of greediness of the construction algorithm
A number of iterations max_it

Output: A set of labeled segments θT = (s1,s2...,sT )
1: λV ⇐ extract all class landmarks from examples ψE
2: for k = 1→Max_Iterations do
3: θT ⇐ Greedy Randomized Construction Procedure(τ , minTime, α , λV );
4: θT ⇐Local Search Procedure(θT , minTime, joinCoe f f icient);
5: if eliteSetne is not empty && type != NONE then
6: elite := choose, at random, a set of segments from eliteSetne;
7: if cost of θT > cost of elite then
8: θx := θT ;
9: θy := elite;

10: else
11: θx := elite
12: θy := θT ;
13: end if
14: if type == FORWARD then
15: θnS := Path-Relink (θx,θy, isTruncated);
16: else if type == BACKWARD then
17: θnS := Path-Relink (θy,θx, isTruncated);
18: else if type == MIXED then
19: θz := create best solution using θxandθy landmarks;
20: θn1S := Path-Relink (θx,θz, isTruncated);
21: θn2S := Path-Relink (θy,θz, isTruncated);
22: if cost of θn1S < cost of θn2S then
23: θnS := θn1S ;
24: else
25: θnS := θn2S ;
26: end if
27: end if
28: end if
29: Update Elite Solutions Set (eliteSetne,θT ,θnS);
30: Update Best Solution(θT ,θnS ,BestθT );
31: end for

return Best θT ;

Quando a lista de candidatos candidatePointslist ficar vazia, o algoritmo é encerrado ao
atualizar os pontos de referência de θT na linha 17 e inserir em um segmento, todos os pontos
que não tiverem sido associados a qualquer segmento de θT na linha 18.

A Figura 6.2 ilustra um exemplo da construção de soluções para uma trajetória bruta
(Algoritmo 14). Na Figura 6.2(a), todos os pontos da trajetória bruta são comparados com todos
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Algorithm 14 Greedy Randomized Construction Procedure

Input: A set of points ordered by time τN = (p1, p2..., pN)
A minimum time threshold minTime
An α threshold to define the amount of greediness of the construction algorithm
A λV set of class landmarks

Output: A set of labeled segments θT = (s1,s2...,sT )
1: candidatePointslist ⇐ sort points according to the closer class landmark of set λV in terms

of point features
2: while candidatePointslist is not empty do
3: RCLsize⇐ α∗ |candidatePointslist |
4: RCLlist ⇐ add points of candidatePointslist from index 0 to RCLsize
5: candidateLandmark⇐ randomly select a point from RCLlist
6: classLandmark⇐ get the most similar class landmark from λV to candidateLandmark

in terms of point features
7: segment ⇐ add candidateLandmark
8: Assign the label of the class_label to segment
9: while segment does not satisfy minTime threshold do

10: best_neighbor ⇐ evaluate left and right neighbor of segment by comparing them
with the chosen class_label in terms of point features

11: segment ⇐ best_neighbor
12: end while
13: θT ⇐ add segment
14: remove from candidatePointslist all the points inserted in segment
15: remove from candidatePointslist neighborhoods where it is not possible to build seg-

ments with the minTime threshold
16: end while
17: θT ⇐ place all remaining points that were not assigned to the segment of the set θT
18: θT ⇐ update all segment landmarks of θT

return θT ;

os pontos de referência de classe. Na sequência, cada ponto é associado a um rótulo ao ser
levada em consideração a menor distância em termos de atributos de ponto (Figura 6.2(b)). A
RCL é construída com os pontos de trajetória candidatos que possuem as menores distâncias
para os pontos de referência de classe (Figura 6.2(c)). Na sequência, a Figura 6.2(d) mostra um
ponto da trajetória sendo escolhido aleatoriamente da RCL, sendo este tomado como ponto de
referência do segmento. A Figura 6.2(e) mostra que o segmento cresce sempre na direção da
menor distância para o ponto de referência de classe até que o tempo mínimo (minTime) seja
atingido. O procedimento continua selecionando pontos da RCL até que não existam pontos
de trajetória a serem selecionados, criando assim uma solução completa (i.e. todos os pontos
tenham sido colocados em um segmento) para a segmentação da trajetória (Figura 6.2(f)).

Após a criação dos segmentos rotulados θT , o GRASP-SemTS executa o seu procedi-
mento de otimização local com o objetivo de melhorar a solução θT em termos da função de
custo semi-supervisionada. Na otimização local, são mesclados primeiramente os segmentos
consecutivos nos quais o mesmo rótulo foi associado. Em seguida, é encontrado o melhor local
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Figura 6.2: Um exemplo de construção de uma solução inicial pelo GRASP-SemTS.

(a) Todos os pontos da trajetória são comparados
com os pontos de referência de classe.

(b) Cada ponto é associado ao rótulo com menor
distância com relação aos atributos de ponto.

(c) A RCL é criada com os pontos candidatos mais
semelhantes aos pontos de referência de classe.

(d) Ponto da RCL é selecionado de forma aleató-
ria. O segmento cresce sempre na direção onde
existe mais semelhança com o ponto de referência
de classe.

(e) Segmento cresce até que o minTime seja satis-
feito. Procedimento continua selecionando pontos
candidatos da RCL

(f) Procedimento continua até que não existam mais
pontos a serem selecionados e uma solução completa
tenha sido criada.

Fonte: O autor.

para particionar os segmentos consecutivos de acordo com a função de custo semi-supervisionada
(Equação 6.2). O Algoritmo 15 apresenta o procedimento de otimização local do GRASP-SemTS.
A linha 1 inicializa uma variável optimized_θR. O segmento atual (current_segment) é iniciali-
zado como o primeiro segmento de θ na linha 2. Na linha 3, a variável previous_sem_label é
inicializada com o rótulo do segmento atual (current_segment).

Enquanto existirem segmentos a serem analisados do conjunto θT , o procedimento a
seguir é aplicado (linhas de 4 a 12). Se o rótulo anterior previous_sem_label não for igual ao
rótulo do segmento θi (linha 5), então o ponto de referência do segmento atual current_segment

é atualizado (linha 6), o segmento atual é adicionado ao conjunto optimized_θR (linha 7). Por
último, o segmento atual current_segment é atualizado para o segmento θi. Caso os rótulos dos
segmentos consecutivos sejam iguais (linha 9), o procedimento adiciona todos os pontos de θi ao
segmento atual denotado por current_segment (linha 10).
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Nas linhas de 13 a 21, é executado um procedimento para encontrar a melhor posição
para particionar os segmentos consecutivos do conjunto optimized_θR. Os valores de indexação
dos pontos de referência consecutivos são armazenados nas variáveis indexlm1 e indexlm2 (linhas
14 e 15). Na linha 16, é realizada uma busca entre os indexes indexlm1 e indexlm2 da posição
que reduz a Equação 6.2 ao máximo. Ao encontrar a melhor posição bestPositionToPartition,
os segmentos optimized_θi e optimized_θi+1 são atualizados nas linhas 17 e 18. Os pontos de
referência são atualizados pela última vez nas linhas 19 e 20. Ao final da execução do Algoritmo
15, são retornados os segmentos otimizados optimized_θR.

Algorithm 15 Local Search Procedure

Input: A set of labeled segments θT = (s1,s2...,sT )
A minimum time threshold minTime
A ψV set of class landmarks

Output: A set of optimized labeled segments θT = (s1,s2...,sT )
1: optimized_θR initialize
2: current_segment ⇐ θ0
3: previous_sem_label ⇐ get the label from current_segment
4: for i = 1→ T do
5: if previous_sem_label is NOT equal to θi’s label then
6: update segment landmark of current_segment
7: add current_segment to optimized_θ

8: current_segment ⇐ θi
9: else

10: insert all points from θi into current_segment
11: end if
12: end for
13: for i = 0→ R−1 do
14: indexlm1 ⇐ get segment landmark index of optimized_θi
15: indexlm2 ⇐ get segment landmark index of optimized_θi+1
16: bestPositionToPartition⇐ find the best position to partition points between indexlm1

and indexlm2 by computing Equation 6.2
17: optimized_θi build an optimized segment from optimized_θi’s first index position to

bestPositionToPartition
18: optimized_θi+1 build an optimized segment from bestPositionToPartition + 1 to

optimized_θi+1’s last index
19: update segment landmark of optimized_θi
20: update segment landmark of optimized_θi+1
21: end for

return optimized_θR;

A Figura 6.3 ilustra um exemplo de otimização local realizado pelo procedimento do
Algoritmo 15. Na Figura 6.3(a) é mostrada uma situação onde dois segmentos consecutivos
não são mesclados devido a estes terem recebido rótulos diferentes. Já na Figura 6.3(b) os
segmentos consecutivos são mesclados pois receberam rótulos iguais. Na sequência, é mostrada
na Figura 6.3(c) a fase final da otimização local, onde são analisadas todas as possibilidades de
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particionamento dos pontos entre os segmentos consecutivos, sendo escolhido sempre o local
onde o melhor valor da função de custo foi encontrado. Finalmente, na Figura 6.3(d) é mostrada
uma solução final produzida pelo procedimento do Algoritmo 15.

Figura 6.3: Um exemplo de otimização local de uma solução gerada pelo
GRASP-SemTS.

(a) Situação onde segmentos não são mesclados pois
os segmentos consecutivos foram classificados com
rótulos distintos.

(b) Situação onde segmentos são mesclados pois os
segmentos consecutivos foram classificados com o
mesmo rótulo.

(c) São testados todas as possibilidades de parti-
cionar os pontos entre os segmentos consecutivos,
sendo escolhido o local que produz a solução com
menor custo.

(d) Solução final gerada pelo procedimento de oti-
mização local.

Fonte: O autor.

A estratégia de path-relinking para o GRASP-SemTS é mostrada no Algoritmo 16. Este
algoritmo recebe como entrada um conjunto de segmentos iniciais θxT , um conjunto de segmentos
alvo θyS , ambos rotulados, e um valor booleano isTruncated para indicar se a estratégia deve
ser interrompida quando a primeira melhora no conjunto de segmentos iniciais for detectada.
A estratégia de path-relinking proposta realiza trocas no conjunto de pontos de referência dos
segmentos iniciais, fazendo uso também dos pontos de referência de classe, até que todos os
pontos de referência do conjunto de pontos de referência dos segmentos alvo tenham sido
testados. Nas linhas de 1 a 7, o número de segmentos de θxT é igualado ao número de segmentos
θyS , realizando também modificações no rótulo dos segmentos. Caso o número de segmentos
de θxT seja maior que o número de segmentos de θyS (linha 2), remove-se de θxT o ponto de
referência que gerou o melhor valor da função de custo (linha 3). Caso o número de segmentos
de θxT seja menor que o número de segmentos de θyS (linha 4), adiciona-se a θxT o ponto de
referência θyS que produziu o melhor valor da função de custo (linha 5). Na linha 8, o número
de segmentos de θx e θy são iguais. Desta forma, todos os pontos de referência de θy são
testados em θx das linhas de 8 a 18. Na linha 9, é feita a troca dos pontos de referência θxi por
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θyi . Na linha 10, os limites entre os segmentos consecutivos são otimizados de acordo com a
função de custo. Caso seja detectada alguma melhora na função de custo, essa modificação é
mantida no conjunto de segmentos Best θxT (linha 12). Caso o valor booleano isTruncated seja
verdadeiro, o Algoritmo 16 encerra e retorna a melhor solução atual armazenada em Best θxT . O
procedimento é repetido até que todos os pontos de referência de θy tenham sido testados em θx,
sendo retornado ao final do algoritmo a melhor solução Best θxT encontrada.

Algorithm 16 Path-Relink
Input: θxT current segments.

θyS target segments.
A ψV set of class landmarks
a boolean value (isTruncated) to determine if the path-relink stops when the first

improvement is achieved
Output: A set of optimized trajectory segments bST = (s1,s2...,sT )

1: while T 6= S do
2: if T > S then
3: θxT := remove landmark from θxT that generates the best value of the cost function;
4: else if T < S then
5: θxT := add landmark from θyS to θxT that generates the best value of the cost function;
6: end if
7: end while
8: for i = 1→ S do
9: θxT := replace θxi landmark by θyi landmark;

10: θxT := optimize the partitioning position of each segment in θT ;
11: if cost of θT decreases then
12: Update Best Solution (θxT , Best θxT );
13: if isTruncated then return Best θT
14: end if
15: else
16: θT := replace θyi landmark by θxi landmark;
17: end if
18: end for

return Best θT ;

A Figura 6.4 mostra um exemplo de execução do procedimento de path-relinking (Algo-
ritmo 16) utilizado pelo GRASP-SemTS. A Figura 6.4 mostra uma solução inicial e uma solução
alvo. A primeira parte do procedimento é ilustrada nas Figuras 5.5(b) e (c), onde respectiva-
mente, são testadas as adições de pontos de referência da solução alvo na solução inicial com o
objetivo de igualar o número de pontos de referência (Figura 6.4(b)), sendo escolhida a adição
que obtenha o melhor custo MDL (Figuras 6.4(c)). A segunda parte do procedimento testa a
substituição do iésimo ponto de referência do conjunto da solução inicial pelo iésimo ponto de
referência do conjunto da solução alvo, sendo mantidas apenas as substituições que obtiveram
melhor custo MDL (Figuras 6.4(d) e (e)). Finalmente, na Figura 6.4(f) é mostrada uma nova
solução gerada pelo procedimento de path-relinking.
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Figura 6.4: Um exemplo de path-relinking executado com soluções geradas pelo
GRASP-SemTS.

(a) Exemplo de soluções inicial e alvo. (b) A estratégia iguala o número de pontos de refe-
rência da solução inicial ao da solução alvo.

(c) Neste exemplo, o terceiro ponto de referência da
solução alvo é inserido na solução inicial.

(d) Uma substituição realizada pelo algoritmo de
path-relinking.

(e) Outra substituição realizada pelo algoritmo de
path-relinking.

(f) Nova solução gerada pela troca de pontos de
referência entre soluções iniciais e alvo.

Fonte: O autor.
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A complexidade do GRASP-SemTS é definida a seguir. A complexidade do procedi-
mento de construção (Algoritmo 14) é definida pela estrutura das linhas de 2 a 17. Esta estrutura
avalia a possibilidade de cada ponto da trajetória τN ser selecionado como um ponto de referência.
A remoção dos pontos nas linhas 14 e 15 garantem que no máximo, N pontos são testados como
pontos de referência. Desta forma, a complexidade do Algoritmo 14 é O(N). A complexidade
do procedimento de otimização local (Algoritmo 15) é definida pelas linhas de 13 a 21. Os
segmentos optimized_θR possuem os τN pontos da trajetória bruta. Assim, a complexidade deste
procedimento é também de O(N) já que são verificadas todas as possibilidades de partição em
todos os pontos consecutivos. Por último, a complexidade do RGRASP-SemTS é O(N ∗max_it),
definida no laço das linhas de 4 a 12, onde as linhas 7 e 8 (Algoritmos 14 e 15) possuem o maior
custo computacional e são executadas max_it vezes.

6.5 Avaliação Experimental

Esta seção objetiva a realização de uma avaliação de desempenho do GRASP-SemTS. A
Seção 6.5.1 caracteriza os dados de trajetórias utilizados e as métricas de avaliação utilizadas
para comparar os algoritmos de segmentação. Na Seção 6.5.2 são apresentados os resultados
da calibração manual do algoritmo GRASP-SemTS. A análise das componentes da função
de custo com critério semi-supervisionado é apresentada na Seção 6.5.3. Já na Seção 6.5.4 é
mostrada como foi realizada a seleção de atributos de ponto e de segmento para serem utilizados
pelos algoritmos de segmentação. Uma análise utilizando gráficos TTTP para as estratégias de
path-relinking é exibida na Seção 6.5.5 Os resultados da avaliação experimental são descritos na
Seção 6.5.6. Por último, são apresentadas as considerações finais a respeito do desenvolvimento
do GRASP-SemTS (Seção 6.6).

6.5.1 Bases de dados, atributos de ponto e segmento e normalização

O GRASP-SemTS foi testado nas bases de dados (e.g., trajetórias de furacões, trajetórias
de embarcações e trajetórias de focas) descritas na Seção 4.4.1. Nos dados de furacões, o vento
de superfície contido na própria base de dados foi utilizado como atributo de ponto para realizar a
segmentação. Foram utilizadas como atributos de ponto para realizar a segmentação a velocidade
média estimada entre dois pontos e a variação de direção entre dois pontos consecutivos. Como
atributos de segmento, foram calculadas a média, o valor mínimo e o valor máximo dos atributos
de ponto em cada segmento gerado e a distância entre o primeiro e o último ponto inserido no
segmento, totalizando 10 atributos de segmento. Já nos dados de embarcações, foram usados
como atributos de ponto a velocidade média estimada entre dois pontos e a variação de direção
entre dois pontos consecutivos. Foram calculados como atributos de segmento a média, o mínimo
e o máximo de cada atributo de ponto e a distância entre o primeiro e o último ponto do segmento,
totalizando 7 atributos de segmento. Finalmente, para os dados de focas, foram utilizados como
atributos de ponto a velocidade média estimada entre dois pontos, a variação de direção entre
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dois pontos consecutivos, a profundidade e a distância mais próxima para a costa. Foram também
calculados como atributos de segmento a média, o mínimo e o máximo de cada atributo de
ponto e a distância entre o primeiro e o último ponto do segmento, totalizando 16 atributos de
segmento.

Como o GRASP-SemTS também utiliza funções de distância, os dados foram nor-
malizados para que nenhum atributo fosse favorecido em relação aos outros. No algoritmo
GRASP-SemTS, cada atributo foi normalizado usando o método estatístico standard-score. A
Equação 6.6 mostra o standard score, onde x é o valor do atributo a ser normalizado, µ é a média
do atributo e σ é o desvio padrão do atributo na trajetória analisada.

z =
x−µ

σ

�
 �	6.6

6.5.2 Calibração manual do algoritmo GRASP-SemTS

Os limites inferiores e superiores utilizados para os parâmetros minTime e α são os
mesmos da Tabela 5.1. O seguinte procedimento foi adotado para determinar de forma manual
um conjunto de valores de parâmetros adequados para o algoritmo GRASP-SemTS em cada
base de dados. Estes valores de parâmetros foram usados: (i) na Seção 6.5.3 para analisar as
componentes da função MDL; (ii) na Seção 6.5.4 para realizar a seleção de atributos; e (iii) para
definir na Seção 6.5.5 os valores alvo para determinar qual estratégia de path-relinking produz
melhor desempenho. Foram utilizados 10% das trajetórias de cada conjunto de dados, escolhidas
de forma aleatória, para determinar uma configuração com desempenho razoável em termos de
MDL para os algoritmos de forma manual. Desta forma, foram utilizadas 5 trajetórias de dados
de furacões, 4 trajetórias de embarcações e 3 trajetórias de focas. Para o parâmetro de entrada
minTime foi utilizado um acréscimo a cada nova configuração testada de 12 horas para os dados
de furacões e de 6 horas para os dados de embarcações e 16 horas para os dados de focas. Já
para o parâmetro α foi utilizado um acréscimo de 0.2 a cada nova configuração testada até o
limite de 0.8. Por fim, foi utilizado um acréscimo de 0.1 para o parâmetro joinCoe f f icient. No
total, foram testadas 150 configurações para cada conjunto de dados. As configurações de cada
algoritmo que obtiveram o melhor valor da função MDL estão descritas na Tabela 6.1.

Tabela 6.1: Melhores valores de parâmetros de entrada encontrados pela calibração
manual do GRASP-SemTS.

alpha minTime
Furacões 0.8 48 horas
Focas 0.6 16 horas
Embarcações 0.6 24 horas

Fonte: O autor.

A seguir o parâmetro de número máximo de iterações (max_iterations) é avaliado. Para
cada base de dados, foram testados os valores de 50, 75, 100, 125 e 150 iterações e foi verificado
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a partir de quantas iterações a média da função MDL se estabiliza. Os outros parâmetros de
entrada escolhidos estão listados na Tabela 6.1. A Figura 6.5 apresenta os resultados obtidos
para a análise do parâmetro max_iterations. Observou-se que para os três conjuntos de dados,
o valor de 100 iterações mantém a média MDL com uma variação máxima de até 0.5, sendo
este valor de parâmetro fixado para todos os experimentos realizados nesta tese com o algoritmo
GRASP-SemTS.

Figura 6.5: Análise do parâmetro max_iterations para o algoritmo GRASP-SemTS.

(a) Análise do parâmetro max_iterations para os
dados de furacões.

(b) Análise do parâmetro max_iterations para os
dados de focas.

(c) Análise do parâmetro max_iterations para os
dados de embarcações.

Fonte: O autor.

6.5.3 Análise das componentes

A seguir é analisado o comportamento da função de custo proposta para o GRASP-
SemTS. Para realizar esta análise, uma trajetória foi selecionada aleatoriamente de cada conjunto
de dados e o GRASP-SemTS foi executado 100 vezes (maxIterations = 100). As soluções
encontradas pelo algoritmo foram ordenadas de acordo com o número de segmentos produzidos.
As configurações dos parâmetros de entrada α e minTime utilizadas para cada conjunto de dados
foram as que produziram o melhor resultado em termos da função MDL na calibração manual
da Seção 6.5.2. Para cada solução com o mesmo número de segmentos, uma média do valor para
cada componente da função de custo (Equação 6.2) foi calculada.

Os gráficos da Figura 6.6 apresentam o comportamento de cada componente da função
de custo (i.e. L(H) e L(D|H)) e o valor final da sua soma L(H)+ L(D|H) para o todos os



6.5. Avaliação Experimental 131

conjuntos de dados. Verifica-se para todas as bases de dados que a medida em que o número de
segmentos aumenta, o valor de L(H) também aumenta. Já o valor da função L(D|H) decresce a
medida que o número de segmentos aumenta. Este resultado mostra que a modelagem realizada
nas funções de custo obteve, como esperado, duas propriedades com conceitos conflitantes
(i.e. compressão máxima e distorção mínima). Desta forma, quando a soma L(H)+L(D|H)

é otimizada, representa um tradeoff entre estas duas propriedades. Espera-se que o valor
mínimo encontrado para a soma L(H)+L(D|H) (Equação 6.2) nos leve à solução que obtenha
automaticamente o número segmentos a ser encontrado em cada trajetória, seus pontos de
referência e os limites entre os pares de segmentos consecutivos.

Figura 6.6: Análise das componentes da função de custo do GRASP-SemTS.

(a) Análise das componentes para os dados de fura-
cões.

(b) Análise das componentes para os dados de focas.

(c) Análise das componentes para os dados de em-
barcações.

Fonte: O autor.

6.5.4 Seleção de atributos

Nesta tese foi utilizada uma técnica de ranqueamento para selecionar o melhor conjunto
de atributos a ser utilizado por um algoritmo de segmentação de trajetórias. O objetivo principal
desta técnica é descartar atributos irrelevantes ou redundantes de um conjunto de atributos. O
algoritmo Chi-square (LIU; SETIONO, 1995) foi utilizado nos experimentos realizados nesta
proposta. Este método é implementado no pacote Weka (HALL et al., 2009) e funciona como
explicado a seguir.
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O algoritmo chi-squared avalia quais atributos devem ser mantidos no conjunto de
atributos ao computar o valor da função estatística X2 para cada classe. A hipótese inicial assume
que dois atributos não estão relacionados, sendo então testada tal hipótese pela fórmula do chi-

square (Equação 6.7), onde Oi j é a frequência observada e Ei j é a frequência esperada, assinalada
pela hipótese nula. Quanto maior o valor da Equação 6.7, maior é a evidência de que um atributo
vale a pena ser mantido no conjunto. Esse método tem várias vantagens, incluindo: (i) rápida
execução; (ii) escalável para o número de atributos testado; (iii) é independente do algoritmo
testado. Suas desvantagens incluem o descarte de dependências entre atributos diretamente
relacionados e ignora interações com o algoritmo de segmentação.

X =
r

∑
i=

c

∑
j=

(Oi j−Ei j)


Ei j
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O procedimento utilizado para a seleção do conjunto de atributos é explicado a seguir.
Um subconjunto de dados foi selecionado aleatoriamente. Foram extraídos todos os atributos
de segmento dos dados e foi gerado um arquivo ARFF (i.e. formato de entrada de dados do
Weka). Foram utilizados apenas os atributos de segmento porque o formato ARFF permite
que apenas cada segmento seja visualizado como um exemplo a ser minerado no Weka. O
algoritmo chi-square foi executado e a posição no ranque de cada atributo foi armazenado. Em
seguida, o algoritmo GRASP-SemTS foi executado com o conjunto máximo de atributos de
segmento, sendo seu desempenho em termos de AUC e MCC armazenado. Na próxima iteração,
foi removido o último elemento do ranque e o RGRASP-SemTS foi novamente executado, tendo
seu desempenho em termos de AUC e MCC armazenado. Este processo é repetido até que reste
apenas o primeiro elemento do ranque. Por último, foi criada uma curva de aprendizado em
termos de AUC e MCC para a execução do GRASP-SemTS com relação ao número de atributos.
São detalhados a seguir os resultados obtidos com este procedimento para cada base de dados.

A Figura 6.7 mostra o desempenho GRASP-SemTS em termos de AUC e MCC utilizando
o procedimento de seleção via ranqueamento de atributos. Foi observado que para os dados
de furacões, três atributos de segmento (e.g. vento de superfície mínimo, máximo e médio)
obtiveram o melhor resultado em termos de AUC (0.92) e MCC (0.86). Para os dados de focas,
seis atributos de segmento (e.g. variação de direção média, mínima e máxima, velocidade
estimada média, mínima e máxima) obtiveram os melhores resultados em termos de AUC
(0.96)MCC (0.90). Nos dados de embarcações, foi observado que três atributos de segmento
(e.g. velocidade média e mínima e distância entre o primeiro e o último ponto do segmento)
obtiveram o melhor resultado em termos de AUC (0.72) e MCC (0.42).

Em todos os conjuntos de dados, foram utilizados os atributos de ponto, que são geradores
dos atributos de segmento escolhidos pelo processo de seleção de atributos. Desta forma, para os
dados de furacões, todos os três atributos de segmento e o atributo de ponto vento de superfície
foram usados. Para os dados de focas, foram utilizados os seis atributos de segmento e os
atributos de ponto variação de direção e velocidade estimada. Finalmente, para os dados de
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Figura 6.7: Curva de aprendizagem obtida pelo ranqueamento via metodo chi-squared.

(a) Curva de aprendizagem para os dados de fura-
cões.

(b) Curva de aprendizagem para os dados de focas.

(c) Curva de aprendizagem para os dados de embar-
cações.

Fonte: O autor.

embarcações, foram usados os três atributos de segmento e o atributo de ponto velocidade
estimada.

6.5.5 Tempo de execução das estratégias de path-relinking

Nesta seção é realizada uma comparação do tempo utilizado pelas estratégias de path-

relinking para atingir o melhor valor encontrado pelo GRASP-SemTS sem fazer uso desta
estratégia. Para realizar esta análise, foi usado a abordagem TTTP (Time To Target Plot) (AIEX;
RESENDE; RIBEIRO, 2007) da mesma forma que na Seção 5.5.7. Os alvos (i.e. menor valor da
função MDL) foram estabelecidos pela execução do algoritmo GRASP-SemTS sem a utilização
do path-relinking fazendo uso de 100 iterações. As estratégias de path-relinking testadas foram
as seguintes: (i) forward truncated; (ii) forward not truncated; (iii) backward truncated; (iv)
backward not truncated; (v) mixed truncated; e (vi) mixed not truncated.

A Figura 6.8 mostra o gráfico TTTP para os dados de furacões. No caso das trajetórias
de furacões, a estratégia backward truncated foi a mais rápida em encontrar os alvos, seguida da
estratégia backward not-truncated. As estratégias forward truncated e forward not-truncated

obtiveram um desempenho parecido, mas inferior as estratégias backward. Já as estratégias
mixed truncated e mixed not-truncated obtiveram o pior desempenho nos dados de furacões.

Assim como nos dados de furacões, a estratégia backward truncated obteve o melhor
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Figura 6.8: Gráfico TTTP para os dados de furacões.

Fonte: O autor.

resultado nos dados de focas (Figura 6.9), seguida de perto pela estratégia backward not-truncated.
As estratégias forward e forward not-truncated obtiveram desempenho muito semelhante nos
dados de focas, mas inferior ao das estratégias backward.

Figura 6.9: Gráfico TTTP para os dados de focas.

Fonte: O autor.

Finalmente, foi observado que a estratégia mixed truncated e mixed not-truncated ob-
tiveram os piores resultados nos dados de embarcações (Figura 5.10 (a)). Para uma melhor
visualização do desempenho das estratégias de path-relinking nos dados de embarcações foi ge-
rada a Figura 6.10(b). Como resultado, foi verificado que a estratégia backward truncated obteve
o melhor resultado nos dados de embarcações, seguida da estratégia backward not-truncated.
Já as estratégias forward not-truncated e forward truncated obtiveram desempenho inferior as
estratégias backward.
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Figura 6.10: Gráfico do TTTP das estratégias de path-relinking para os dados de
embarcações.

(a) Gráfico TTTP para os dados de embarcações com todas as estraté-
gias.

(b) Gráfico TTTP para os dados de embarcações com zoom.

Fonte: O autor.

6.5.6 Comparação do GRASP-SemTS com algoritmos de critério supervisionado

Foram selecionados para comparação com o algoritmo GRASP-SemTS os algoritmos
de critério supervisionado CB-SMoT, DB-SMoT e SPD. Estes algoritmos foram selecionados
pois todos eles rotulam os segmentos produzidos. Os algoritmos de critério não supervisionado
foram descartados pois nenhum deles enriquece os segmentos com rótulos.

O algoritmo GRASP-SemTS rotula os segmentos por meio do cálculo de similaridades
entre os pontos de referência de classe e os pontos de referência escolhidos para representar cada
segmento. Já os algoritmos CB-SMoT e DB-SMoT utilizam o modelo semântico de stops e
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moves para atribuir rótulos aos segmentos. O modelo semântico do SPD, assim como mostrado
na Seção 4.4.2, pode ser comparado com o modelo de stops e moves, de forma que as regiões de
permanência podem ser relacionados com os stops e os trechos que não foram incluídos em um
região de permanência são associados aos moves.

Nos experimentos realizados neste capítulo, o significado dos stops e dos moves para cada
base de dados foi o mesmo dos experimentos da Seção 4.4. O limites inferiores e superiores dos
algoritmos CB-SMoT, DB-SMoT e SPD também foram mantidos nos experimentos desta seção,
já que estes valores foram definidos baseados nos mesmos dados. Os parâmetros de entrada de
cada algoritmo foram calibrado automaticamente utilizando os métodos GEAR e I/F-Race-TSA.
A função de custo utilizada pelos calibradores GEAR e I/F-Race-TSA no GRASP-SemTS foi o
valor da função MDL (Equação 6.2). Já os algoritmos CB-SMoT, DB-SMoT e SPD utilizaram a
AUC e o MCC na calibração.

Diferentemente dos experimentos da Seção 4.4, que utilizaram apenas um subconjunto
dos dados para teste e o restante para treino, nesta avaliação foi utilizado um subconjunto para
treino e o restante para teste. Este procedimento foi adotado devido a própria definição de algo-
ritmos com critério semi-supervisionado, onde tais algoritmos devem possuir um desempenho
melhor quando comparados com outros quando a quantidade de exemplos disponível para treino
é limitada.

A seguir são analisados os resultados obtidos pelos métodos de calibração automática
de valores de parâmetros de entrada dos algoritmos GRASP-SemTS, CB-SMoT, DB-SMoT e
SPD para as três bases de dados. O controle de aleatoriedade usado para os algoritmos GEAR e
I/F-Race-TS foi realizado pelo Mersenne Twister da mesma forma que nas Seções 4.4.3 e 5.5.8,
onde as sementes foram criadas utilizando 5 casas de π . As métricas de comparação para os
resultados no conjunto de teste da calibração automática foram a AUC e MCC mostradas na
Seção 2.5. Como cada instância do calibrador produziu 10 resultados na validação cruzada, foi
calculada a média de cada métrica avaliada. Assim como nas Seções 4.4.3 e 5.5.8, foi utilizado
student’s t-test para verificar se as diferenças nas médias de cada algoritmo foram significantes,
onde foi escolhido o algoritmo com melhor resultado com relação a métrica e o student’s t-test

foi aplicado para verificar se este algoritmo obteve uma diferença estatística significante com
relação a métrica analisada.

O GRASP-SemTS utilizou como estratégia de path-relinking a estratégia backward

truncated já que esta obteve os melhores resultados no gráfico TTTP, como mostrado na Seção
6.5.5.

Os resultados da calibração automática nos dados de treino para a base de furacões
são mostrados na Tabela 6.2. Nesta tabela, foram também incluídos os resultados de valores
MDL gerados pelo algoritmo GRASP-SemTS nos dados de teste. Os resultados da calibração
nos dados de furacões para o algoritmo GRASP-SemTS mostram que o método GEAR obteve
melhores resultados tanto no conjunto de treino (50.72) quanto no conjunto de testes (469.26).
Para os algoritmos de critério supervisionado, o GEAR(SPD) obteve os melhores resultados
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em termos de AUC (0.60) e MCC (0.23), sendo seguido pelo GEAR(DB-SMoT) . Os demais
algoritmos de segmentação com critério supervisionado obtiveram desempenho inferior no
conjunto de treino com relação a AUC e MCC.

Tabela 6.2: Resultado para calibração automática nos dados de treino da base de
furacões.

Calibrador(Algoritmo) MDL treino MDL teste
GEAR(GRASP-SemTS) 50.72 469.26
I/F-Race-TSA(GRASP-SemTS) 55.13 470.87

AUC treino MCC treino
GEAR(CB-SMoT) 0.52 0.05
I/F-Race-TSA(CB-SMoT) 0.49 0.01
GEAR(DB-SMoT) 0.58 0.22
I/F-Race-TSA(DB-SMoT) 0.54 0.15
GEAR(SPD) 0.60 0.23
I/F-Race-TSA(SPD) 0.53 0.06

Fonte: O autor.

Os resultados da calibração automática produzidos com os dados de treino da base de
focas são apresentados na Tabela 6.3. Para o algoritmo GRASP-SemTS, o método GEAR obteve
o melhor valor MDL para o conjunto de dados de treino (75.61), entretanto o I/F-Race-TSA
obteve os melhores resultados com os dados de teste (709.39). Para os algoritmos de critério
supervisionado, o GEAR(SPD) obteve o melhor resultado nos dados de treino tanto em AUC
(0.72) quanto em MCC (0.45).

Tabela 6.3: Resultado para calibração automática nos dados de treino da base de focas.

Calibrador(Algoritmo) MDL treino MDL teste
GEAR(GRASP-SemTS) 75.61 715.24
I/F-Race-TSA(GRASP-SemTS) 76.80 709.39

AUC treino MCC treino
GEAR(CB-SMoT) 0.31 -0.40
I/F-Race-TSA(CB-SMoT) 0.26 -0.45
GEAR(DB-SMoT) 0.48 -0.10
I/F-Race-TSA(DB-SMoT) 0.43 -0.26
GEAR(SPD) 0.72 0.45
I/F-Race-TSA(SPD) 0.66 0.29

Fonte: O autor.

Na Tabela 6.4 são exibidos os resultados da calibração automática gerados com os dados
de treino da base de embarcações. O método GEAR obteve o melhor resultados ao calibrar o
algoritmo GRASP-SemTS na fase de treino (132.17) e na fase de teste (1217.21). O GEAR(DB-
SMoT) obteve o melhor resultado com os dados de treino tanto em AUC (0.78) quanto em MCC
(0.55) para os algoritmos de critério supervisionado.
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Tabela 6.4: Resultado para calibração automática nos dados de treino para a base de
embarcações.

Calibrador(Algoritmo) MDL treino MDL teste
GEAR(GRASP-SemTS) 132.1700 1218.68
I/F-Race-TSA(GRASP-SemTS) 137.2739 1217.21

AUC treino MCC treino
GEAR(CB-SMoT) 0.54 0.03
I/F-Race-TSA(CB-SMoT) 0.51 0.01
GEAR(DB-SMoT) 0.78 0.55
I/F-Race-TSA(DB-SMoT) 0.75 0.44
GEAR(SPD) 0.77 0.47
I/F-Race-TSA(SPD) 0.60 0.21

Fonte: O autor.

Na sequência, os quatro algoritmos são comparados utilizando os valores de parâmetros
de entrada estimados no conjunto de dados de treino, sendo estes utilizados nos dados de teste.
A Tabela 6.5 apresenta os resultados da comparação do GRASP-SemTS com os algoritmos de
critério supervisionado para os dados de furacões. Os resultados mostram que o GRASP-SemTS
quando calibrado pelo I/F-Race-TSA obtém melhores valores tanto de AUC (0.96) quanto
de MCC (0.91). O t− score calculado em relação ao GEAR(GRASP-SemTS) mostra que a
diferença entre os dois não foi significante já que ambos os valores foram inferiores a 2.28.
Com relação a todos os algoritmos de critério supervisionado, o algoritmo GRASP-SemTS
obteve desempenho superior com relação as métricas MDL, AUC e MCC com diferença média
significante.

Tabela 6.5: Resultados obtidos nos dados de testes da base de furacões

Calibrador(Algoritmo) AUC t-score MCC t-score
GEAR(GRASP-SemTS) 0.95 1.13 0.90 1.11
I/F-Race-TSA(GRASP-SemTS) 0.96 - 0.91 -
GEAR(CB-SMoT) 0.46 56.45 -0.06 64.10
I/F-Race-TSA(CB-SMoT) 0.50 65.37 -0.02 80.55
GEAR(DB-SMoT) 0.53 47.85 0.08 51.81
I/F-Race-TSA(DB-SMoT) 0.54 53.96 0.12 78.46
GEAR(SPD) 0.53 46.03 0.07 46.50
I/F-Race-TSA(SPD) 0.52 48.55 0.05 53.31

Fonte: O autor.

A Tabela 6.6 apresenta os resultados da comparação do GRASP-SemTS com os al-
goritmos de critério supervisionado para os dados de focas. Os resultados mostram que o
GRASP-SemTS quando calibrado pelo GEAR obtém melhores valores tanto de AUC (0.84)
quanto de MCC (0.69). O t− score calculado em relação ao I/F-Race-TSA(GRASP-SemTS)
mostra que a diferença entre os dois não foi significante já que ambos os valores foram inferiores
a 2.28. Com relação a todos os algoritmos de critério supervisionado, o algoritmo GRASP-
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SemTS obteve desempenho superior com diferença média significante com relação a MDL, AUC
e MCC.

Tabela 6.6: Resultados obtidos nos dados de testes da base de focas.

Calibrador(Algoritmo) AUC t-score MCC t-score
GEAR(GRASP-SemTS) 0.84 - 0.69 -
I/F-Race-TSA(GRASP-SemTS) 0.83 0.54 0.66 0.83
GEAR(CB-SMoT) 0.31 29.13 -0.40 37.13
I/F-Race-TSA(CB-SMoT) 0.27 26.44 -0.40 27.82
GEAR(DB-SMoT) 0.41 10.80 -0.27 14.15
I/F-Race-TSA(DB-SMoT) 0.43 26.82 -0.28 44.29
GEAR(SPD) 0.66 11.48 0.31 13.03
I/F-Race-TSA(SPD) 0.66 11.64 0.32 11.17

Fonte: O autor.

Finalmente, a Tabela 6.7 mostra os resultados obtidos na comparação do GRASP-SemTS
com os algoritmos de critério supervisionado para os dados de embarcações. Os resultados
mostram que o algoritmo DB-SMoT calibrado pelo método I/F-Race-TSA obtém os melhores
resultados tanto com relação a AUC quanto ao MCC (e.g. 0.85 e 0.65, respectivamente). O
GEAR(DB-SMoT) obteve o segundo melhor resultado, mas as diferenças só foram significativas
com relação a métrica MCC já que o t− score foi de 2.46. O algoritmo GEAR(SPD) obteve
o terceiro melhor valor com relação a AUC com um valor médio de 0.75. Os algoritmos
GEAR(GRASP-SemTS), I/F-Race-TSA(GRASP-SemTS) e GEAR(SPD) obtiveram o mesmo
valor médio de MCC igual a 0.43. Finalmente, os algoritmos GEAR(CB-SMoT) e I/F-Race-
TSA(CB-SMoT) obtiveram os piores resultados em termos de AUC e MCC. É importante
salientar que o algoritmo DB-SMoT foi criado exatamente para encontrar regiões onde existe
uma grande variação de direção (parâmetro minDir) seguido de um conjunto de pontos onde não
haja tal variação (parâmetro maxTol). Isso reflete exatamente o comportamento das áreas de
pesca encontradas neste conjunto de dados de embarcações.

Tabela 6.7: Resultados obtidos nos dados de testes da base de embarcações

Calibrador(Algoritmo) AUC t-score MCC t-score
GEAR(GRASP-SemTS) 0.72 3.61 0.43 2.63
I/F-Race-TSA(GRASP-SemTS) 0.72 4.38 0.43 2.83
GEAR(CB-SMoT) 0.50 51.42 0.02 25.40
I/F-Race-TSA(CB-SMoT) 0.51 53.29 0.01 27.83
GEAR(DB-SMoT) 0.81 2.46 0.59 1.07
I/F-Race-TSA(DB-SMoT) 0.85 - 0.65 -
GEAR(SPD) 0.75 5.76 0.43 7.11
I/F-Race-TSA(SPD) 0.67 5.09 0.26 6.04

Fonte: O autor.
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6.6 Considerações finais

O GRASP-SemTS foi proposto neste capítulo para segmentação de trajetórias utilizando
um critério semi-supervisionado. Este algoritmo contribui com avanços na área de segmenta-
ção de trajetórias de objetos móveis por diversas razões: (i) não necessita da definição prévia
do número de segmentos a serem encontrados, sendo este valor encontrado automaticamente
pelo algoritmo; (ii) modifica automaticamente o conjunto dos pontos de referência e os limi-
tes dos segmentos; (iii) segmenta trajetórias de forma semi-supervisionada em tempo linear
O(max_iterations∗N); e (iv) rotula os segmentos gerados como saída.

Para construí-lo, foi utilizada uma função de custo baseada no princípio MDL e a
metaheurística denominada GRASP. As duas propriedades conflitantes denominadas compressão

máxima e distorção mínima (Seção 5.3) foram estendidas para levar em consideração um critério
semi-supervisionado. Em seguida, utilizou-se o GRASP para criar soluções (i.e. segmentos)
completas e otimizá-las de acordo com a minimização da função de custo.

Foram realizados experimentos comparando o GRASP-SemTS com outros três algo-
ritmos de segmentação de critério supervisionado, utilizando as métricas AUC e MCC em
trajetórias reais. Como existia um grande número de atributos de ponto e de segmento a serem
analisados nos experimentos, foi utilizado um procedimento para selecionar os atributos mais
significativos em cada domínio. Após a seleção dos atributos mais relevantes, foi realizado uma
fase de treino com apenas um subconjunto de dados com o objetivo de estimar os parâmetros de
entrada dos algoritmos utilizando os métodos GEAR e I/F-Race-TSA. Os resultados mostraram
que o GRASP-SemTS obteve o melhor desempenho em termos de AUC e MCC para as bases de
dados de furacões e de focas. Na base de embarcações, o algoritmo DB-SMoT calibrado pelo
método I/F-Race-TSA obteve os melhores resultados com relação tanto a métrica AUC quanto
a métrica AUC. No entanto, este algoritmo reflete exatamente o comportamento das áreas de
pesca encontradas no conjunto de dados de embarcações.
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7
Conclusão

Nesta tese, a área mineração de dados de trajetórias é introduzida e contextualizado no
Capítulo 1. Já no Capítulo 2, são descritos todos os conceitos utilizados no desenvolvimento
desta tese. O Capítulo 3 faz um levantamento bibliográfico de trabalhos nas áreas de calibração
de parâmetros de algoritmos e na área de algoritmos de segmentação de trajetórias de objetos
móveis. Os dois métodos de calibração de parâmetros, denominados GEAR e I/F-Race-TSA,
são definidos no Capítulo 4. O algoritmo de segmentação de trajetórias com critério não-
supervisionado, denominado GRASP-UTS, é apresentado no Capítulo 5. Finalmente, o Capítulo
6 apresenta o algoritmo GRASP-SemTS que foi criado para segmentar trajetórias utilizando
critério semi-supervisionado e para rotular os segmentos da trajetória. Neste capítulo, são
apresentadas as contribuições finais (Seção 7.1) a algumas indicações de trabalhos futuros (Seção
7.2).

7.1 Principais contribuições

O desenvolvimento desta tese gerou contribuições principalmente nas áreas de calibração
de parâmetros e algoritmos de segmentação de trajetórias de objetos móveis. Estas contribuições
são detalhadas a seguir:

(i) Criação de dois novos métodos para calibração de parâmetros de entrada de algoritmos
de segmentação de trajetórias de objetos móveis.

Como mostrado na revisão bibliográfica do Capítulo 3, a escolha do conjunto de parâme-
tros para um determinado algoritmo consome bastante tempo, não é uma tarefa trivial e muito
esforço tem sido empreendido no desenvolvimento de métodos que selecionem parâmetros de
entrada. Desta forma, foram criados dois algoritmos denominados GEAR e I/F-Race-TSA.

O primeiro algoritmo, denominado GEAR, foi criado utilizando-se a metaheurística
denominada AGs. Esta metaheurística se baseia na teoria evolucionista, onde os indivíduos que
se adaptam melhor a um determinado ambiente possuem uma maior probabilidade de gerar
descendentes. Assim, foi necessário então criar uma relação entre os conceitos do domínio
dos AGs e o domínio de algoritmos de segmentação de trajetórias, com objetivo de obter uma
linguagem comum para estes domínios. Após a criação destas relações, o método GEAR foi
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definido com base em alguns operadores genéticos (e.g. operações para a criação de novas
soluções) fornecidos pela literatura dos AGs.

O segundo algoritmo, denominado I/F-Race-TSA, foi criado utilizando a metaheurística
de corrida I/F-Race. A ideia essencial dos algoritmos de corrida é avaliar um conjunto de
configurações candidatas em instâncias do problema. Quando evidências estatísticas suficientes
são encontradas contra configurações candidatas, estas são eliminadas da corrida.

Experimentos foram conduzidos com ambos os métodos de calibração utilizando três
algoritmos de segmentação de trajetórias com critério supervisionado (e.g. CB-SMoT, DB-SMoT
e SPD). Foram utilizadas como função de custo para a calibração dos parâmetros as métricas
denominadas AUC e MCC. Os resultados mostraram que na maioria das simulações, para ambas
as métricas, os métodos GEAR e I/F-Race-TSA encontram resultados com valores médios
semelhantes, não sendo possível afirmar qual método é melhor. Entretanto, ambos os algoritmos
mostraram que para cada domínio de aplicação, existe um algoritmo de segmentação que possui
desempenho médio superior em termos de AUC ou MCC.

(ii) Criação de novas funções de custo para segmentação de trajetórias com critério não-
supervisionado e semi-supervisionado baseadas na teoria MDL.

Novas novas funções de custo foram criadas utilizando dois conceitos conflitantes (i.e.
quando uma componente aumenta de valor, a outra tende a decrescer) denominados compressão

máxima e distorção mínima. Obter distorção mínima em uma segmentação significa que todos
os segmentos gerados devem ser os mais homogêneos possíveis em termos de seus atributos de
ponto (i.e. os pontos inseridos em cada segmento devem possuir um alto grau de similaridade).
Já para obter a compressão máxima em uma segmentação significa que o número de segmentos
gerados (i.e. o número de pontos de referência) na segmentação deve ser o menor possível.

Para ambos os algoritmos de segmentação de trajetórias propostos nesta tese, foi verifi-
cado se as propriedades eram realmente conflitantes por meio da análise do valor das componentes
da função a medida que o número de segmentos vai aumentando. Os resultados mostraram que
ambas as funções de custo projetadas para os problemas de segmentação de trajetórias utilizando
critérios não-supervisionados e semi-supervisionados possuem estas componentes de forma
conflitante.

(iii) Criação de um novo algoritmo de segmentação de trajetórias, denominado GRASP-
UTS, que utiliza critério não-supervisionado e não monótono, de propósito geral, que en-
contra o número de segmentos automaticamente e que utiliza um número variável de
atributos de ponto.

A revisão da literatura mostrada no Capítulo 3 mostrou que poucos algoritmos de
segmentação de trajetória utilizam critério não-supervisionado. Desta forma, foi proposto o
algoritmo GRASP-UTS com o objetivo de explorar características não encontradas em outros
algoritmos da literatura e verificar se a introdução destas características gerava um algoritmo
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com um desempenho superior aos da literatura. O GRASP-UTS utiliza uma função de custo
projetada especificamente para encontrar automaticamente o número de segmentos da trajetória
e os limites entre os segmentos consecutivos, tendo sua função de custo projetada com base em
MDL.

Foi adotada uma metaheurística ao ser verificado que o número de soluções comple-
tas (i.e. número de segmentos e local de particionamento entre os segmentos consecutivos)
com custo ótimo aumenta de acordo com o número de pontos da trajetória, sendo este um
problema de otimização combinatória. Assim, foi utilizada como metaheurística o GRASP
para realizar a busca por soluções para o problema de segmentação de trajetórias com critério
não-supervisionado.

Foram conduzidos experimentos comparando o GRASP-UTS com outro algoritmo de
segmentação denominado WK-Means. Estes algoritmos foram comparados com relação a
redução função MDL e com relação a duas métricas denominadas pureza média e cobertura
média usando dados reais de trajetórias. Na comparação dos algoritmos não supervisionados com
relação a função MDL verificou-se que o GRASP-UTS supera o WK- Means em todas as bases de
dados com um percentual de redução médio por trajetória de até 5.61. Com relação a aplicação,
os resultados mostraram que o GRASP-UTS obteve sempre os melhores resultados em termo de
pureza média para todos as bases de dados, apenas não atingindo uma diferença significativa
nos dados de focas. Os resultados com relação a cobertura média mostram que o GRASP-UTS
também foi superior ao WK-Means, entretanto, essa diferença só não foi significativa nos dados
de embarcações.

(iv) Criação de um novo algoritmo de segmentação de trajetórias, denominado GRASP-
SemTS, que utiliza critério semi-supervisionado e não monótono, de propósito geral, que
encontra o número de segmentos automaticamente, que utiliza um número variável de
atributos de ponto e que rotula os segmentos gerados.

A revisão da literatura do Capítulo 3 mostrou que nenhum algoritmo de segmentação de
trajetória utiliza critério semi-supervisionado. Desta forma, foi proposto o algoritmo GRASP-
SemTS com o objetivo de explorar tal tipo de critério. O GRASP-SemTS utiliza uma função
de custo projetada especificamente para encontrar automaticamente o número de segmentos
da trajetória, os limites entre os segmentos consecutivos e realizar a tarefa de enriquecimento
semântico dos segmentos gerados, cuja função de custo baseia-se em MDL.

Foi adotada uma metaheurística ao ficar verificado que o número de soluções completas
(i.e. número de segmentos, local de particionamento entre os segmentos consecutivos e rótulo
semântico) com custo ótimo aumenta de acordo com o número de pontos da trajetória, sendo este
um problema de otimização combinatória. Assim, foi utilizada como metaheurística o GRASP
para realizar a busca por soluções para o problema de segmentação de trajetórias com critério
semi-supervisionado.

Foram conduzidos experimentos comparando o GRASP-SemTS com outros algoritmos
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de segmentação de critério supervisionado (e.g. CB-SMoT, DB-SMoT e SPD). Os resultados
mostraram que o GRASP-SemTS obteve resultados superiores, em termos de AUC e MCC,
a todos os outros algoritmos nos dados de furacões e focas. Entretanto, para os dados de
embarcações, o algoritmo DB-SMoT obteve desempenho superior e com diferenças significativas
com relação a todos os outros algoritmos, incluindo o algoritmo GRASP-SemTS.

7.2 Trabalhos futuros

As principais indicações de trabalhos futuros são discutidas a seguir.

(i) Utilização de outras metaheurísticas para a criação e otimização de segmentos.
Como duas funções MDL foram projetadas nesta tese, existe a possibilidade da utilização

de diversas outras metaheurísticas para a criação e otimização de segmentos de trajetória.
Por exemplo, os algoritmos genéticos poderiam ser instanciados ao se realizar um projeto
de cromossomos que levasse em consideração a contiguidade dos pontos de trajetória bem
como os atributos de ponto inseridos em ponto da trajetória. Outras metaheurísticas como
Variable Neighborhood Search (VNS) (MLADENOVIĆ, 1995), busca tabu (GLOVER, 1986;
HANSEN, 1986) e enxame de partículas (KENNEDY; EBERHART, 1995) também poderiam
ser instanciadas para resolver os problemas de segmentação de trajetória com critérios não-
supervisionado e semi-supervisionado utilizando as funções MDL de cada abordagem.

(ii) Paralelização das execuções dos procedimentos de inicialização e otimização do
GRASP-UTS e GRASP-SemTS.

A ideia do algoritmo GRASP é que a cada nova iteração, uma nova solução seja criada e
otimizada localmente. Fica evidente que cada iteração independe do resultado de outras iterações,
sendo a execução destas tarefas paralelizáveis. O maior objetivo da paralelização dos algoritmos
GRASP-UTS e GRASP-SemTS seria diminuir o tempo de execução de um número relativamente
alto de iterações.

(iii) Investigar outras formas para criação de pontos de referência semânticos.
Nesta tese os pontos de referência semânticos do GRASP-SemTS foram criados baseados

no valor da média de cada atributo de ponto e de segmento inseridos no conjunto de treinamento.
Abordagens estatísticas como o cálculo da mediana e moda de cada atributo também poderiam
ser empregadas. Outras abordagens baseadas na subseleção de exemplos mais significativos
presentes nos exemplos, de acordo com alguma métrica, também poderiam ser empregados.

(iv) Criação de um sistema de aprendizagem ativa.
A aprendizagem ativa é um caso especial de aprendizagem semi-supervisionada na qual
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é dado ao algoritmo a possibilidade de fazer perguntas a um usuário com o objetivo de adquirir a
saída desejada.

Existem muitos domínios onde dados não rotulados são abundantes e adquirir tais
rótulos pode ser extremamente caro. Neste tipo de cenário, que muitas vezes se aplica a
algumas aplicações onde trajetórias são geradas, algoritmos construídos utilizando tal abordagem
poderiam perguntar a um usuário especialista qual o rótulo semântico que deveria ser associado
ao segmento criado. Esse tipo de abordagem necessita que o algoritmo seja capaz de identificar
exemplos de segmentos onde está difícil decidir qual rótulo semântico deve ser associado ao
segmento. Outro desafio seria decidir, em um conjunto com um número de trajetórias elevado,
quais deste conjunto deveriam ser selecionadas para serem segmentadas.

(v) Adição de pesos às componentes das funções de custo e a cada atributo de ponto e/ou
segmento.

Para cada componente das funções de custo não-supervisionada e semi-supervisionada
podem ser adicionados pesos com o objetivo de priorizar uma propriedade (e.g. compressão

máxima ou distorção mínima) em detrimento de outra. Ainda, podem ser adicionados pesos
a cada um dos atributos de ponto e/ou segmentos com o objetivo de priorizar atributos que
potencializem o desempenho do algoritmo em um determinado domínio.
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