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Resumo 
 
 

A proliferação do uso de equipamentos móveis (e.g. laptops, handhelds e celulares) e o 

desenvolvimento de tecnologias de comunicação digital sem fio (e.g. wireless LANS, redes de 

pacotes digitais celulares e sistemas de comunicação via satélite) têm tornado a computação 

móvel uma realidade. Neste contexto, existem ambientes nos quais, objetos móveis se 

movimentam continuamente em função do tempo. Atualizar de forma contínua os dados sobre a 

localização dos objetos móveis é inadequado, pois pode causar uma sobrecarga de trabalho e 

consumo alto da largura de banda da rede e gerar respostas desatualizadas para determinadas 

consultas. Desta forma, o armazenamento de dados sobre a localização de objetos móveis traz 

uma série de desafios.  

Neste trabalho, é proposto o sistema MODAS (Mobile Object Database Adaptive System). 

Tal sistema visa minimizar os problemas causados pela continuidade do movimento dos objetos 

móveis, levando em consideração algumas condições dos ambientes móveis, tais como, 

operações desconectadas, baixa largura de banda e processamento limitado. Para isto, um 

modelo de dados espaço-temporal para aplicações de objetos móveis foi desenvolvido. Tal 

modelo de dados faz uso de políticas de atualização de dados e atributos dinâmicos, cujo 

principal objetivo é balancear o número de atualizações com a consistência do banco de dados. 

Atualmente, existem poucas investigações sobre modelagem de dados de objetos móveis que 

consideram este aspecto. Tais estudos são limitados, pois tratam apenas de objetos que se 

movem por rotas pré-definidas com um movimento uniforme.  

O MODAS estende a política de atualização de cálculo inoperante adaptativo ADR 

(Adaptive dead-reckoning) para dar suporte a objetos móveis que se movimentem livremente 

em seus cenários, com um movimento uniformemente variado. Além disso, a resolução de 

consultas deste sistema envolve o tempo passado, presente e futuro. Tal sistema foi 

implementado no topo de um SGBD objeto-relacional para sua validação e realização de 

experimentos voltados para um cenário de redes de estradas.  

 

Palavras-chave: Banco de dados, Banco de dados móveis, Objeto móvel, Banco de dados para 

objetos móveis, Banco de dados geográficos, Computação móvel. 



 

 

Abstract 
 
 

The increase of mobile equipment usage (e.g. laptops, handhelds and cellular) and the 

development of wireless communication technologies (e.g. wireless LANS, cellular networks 

and satellite communication systems) have made the mobile computation a reality.  In this 

context, there are environments in which mobile objects are continuously moving in the 

function of time. Continuously updating data about the mobile objects locations is inadequate as 

this may cause a database overhead and a high consumption of the network bandwidth, as well 

as the generation of outdated answers for some queries.  Thus, the storage of data about the 

mobile object locations has many challenges needing to be solved. 

In this work, the system MODAS (Mobile Object Database Adaptive System) is proposed.  

Such system aims to minimize the problems caused by the continuity of the mobile objects 

movements, by considering some conditions of the moving environments, such as disconnected 

operations, low network bandwidth and limited processing.  For this, a spatial-temporal data 

model for mobile object applications has been developed.  Such data model makes use of some 

data update politics and dynamic attributes to balance the tradeoff between the number of 

updates and the database consistency. Currently, there are few investigations about mobile 

objects data modeling that take this issue into account. Such studies are limited because they 

just deal with objects that move themselves through pre-defined routes with a uniform 

movement.   

MODAS has extended the ADR (Adaptive dead-reckoning) update politic to support objects 

that freely move themselves, with a uniformly varied movement. In addition, the query 

resolution of this system may be based on the past, present and future times. Such system has 

been implemented on the top of an object-relational database for its validation and the 

performance of some experiments based on a road network scenario. 

 
Key words: Database, Mobile database, Mobile object, Mobile object database, Geographic 

database, Mobile computer. 
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IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

 

Devido à presença de uma nova geração de máquinas portáteis (PDAs - Personal Digital 

Assistants), ao enorme avanço das tecnologias de rede e da popularização de dispositivos do 

tipo GPS (Global Position System), pesquisadores e fabricantes começaram a notar que 

determinadas aplicações para computadores móveis passaram a se tornar viáveis. Tais avanços 

da tecnologia podem ser notados na largura de banda das redes sem fios (wireless) e no 

hardware dos computadores móveis, incluindo o aumento da capacidade de armazenamento em 

disco, do poder de processamento, da duração do tempo de uso das baterias, do tamanho e 

resolução do display, e constante redução das dimensões, do peso e do consumo de energia de 

vários computadores. 

Conseqüentemente, surgiu uma vasta gama de aplicações para a Computação Móvel. Tais 

aplicações podem transportar ou manipular objetos que mudam suas características espaciais e 

temporais através do tempo.  As aplicações envolvendo objetos móveis são conhecidas como 

aplicações MOD (Mobile Object Database ou Motion-Database) [SWC+99], e possuem vários 

novos desafios tecnológicos. As principais dificuldades incluem, dentre outros desafios, suporte 

a informações espaço-temporal, suporte a atualizações contínuas de dados e gerenciamento de 

imprecisão. A idéia é acessar os sistemas de informações de qualquer lugar e a qualquer hora, 

visando consultar ou modificar dados remotamente. Neste cenário, as aplicações de bancos de 

dados ganham novas funcionalidades e recursos, desde que feitas as devidas adaptações e 

modificações.  

Nas aplicações MOD, os dados podem estar distribuídos em dispositivos que se 

movimentam continuamente, surgindo a necessidade de fazer com que esses dados reflitam a 

localização atual do dispositivo. Nestas aplicações, podem haver consultas de usuários cujos 
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resultados dependem da localização geográfica do objeto móvel. Tais consultas são conhecidas 

como LBR – Location Based Retrieval (recuperação de dados baseada na localidade) [DK98]. 

Neste caso, as consultas podem, além de retornar os dados convencionas sobre um determinado 

objeto, retornar também, a localidade do objeto móvel. Esta localidade, devido ao movimento 

contínuo, necessita ser atualizada freqüentemente no banco de dados para que possa ser 

relacionada a um instante de tempo.  Para atualização do posicionamento, as unidades móveis 

devem possuir algum serviço que forneça a sua localização, como por exemplo, o serviço de 

GPS ou um serviço de localização baseado em triangulação de estações base de redes celulares.  

O desenvolvimento de trabalhos em banco de dados de objetos móveis possibilita a criação 

de uma vasta gama de aplicações de interesse científico e comercial. Como exemplos dessas 

aplicações, pode-se citar o controle, monitoramento e aconselhamento de tráfego, vendas e 

acompanhamento de clientes, fiscalização e gerenciamento ambiental e por fim, aplicações 

militares. 

O restante desse capítulo está organizado de acordo com as seguintes seções. A seção 1.2 

descreve a motivação para se realizar este trabalho. A seção 1.3 define os objetivos a serem 

alcançados pelo mesmo. Finalmente, a seção 1.4 apresenta a estrutura dos capítulos desta 

dissertação. 

1.2. Motivação 

As aplicações de banco de dados citadas na seção anterior apresentam um novo tipo de conceito, 

os objetos móveis. Um objeto móvel é uma entidade que se movimenta continuamente e tem 

suas informações de localização armazenadas em uma base de dados com pelo menos um 

atributo espacial, indexado a um instante de tempo [WXC+98]. Ainda existem poucas soluções 

para alguns problemas associados aos bancos de dados para objetos móveis. Um dos maiores 

problemas a serem resolvidos e a principal razão para a realização de pesquisa nesta área são as 

dificuldades causadas pela continuidade do movimento. Os tradicionais sistemas de bancos de 

dados dão suporte adequado às atualizações discretas dos objetos em função do espaço e tempo, 

isto é, os dados tendem a permanecer constantes até que uma atualização explícita altere seu 

estado. Porém, tais sistemas ainda não estão totalmente projetados para lidar com dados que são 

atualizados continuamente. Além disso, essas atualizações contínuas dos dados, caso sejam 
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feitas muito freqüentemente, podem causar um desempenho insatisfatório do SGBD (Sistema de 

Gerenciamento de Bando de Dados). Uma alta taxa de transmissão dos objetos para o servidor 

onde está localizada a base de dados pode causar uma sobrecarga de trabalho e consumo alto da 

largura de banda da rede, podendo acarretar inclusive, na geração de respostas desatualizadas 

para determinadas consultas. Por outro lado, é possível que devido a uma desconexão, um 

objeto não possa atualizar sua posição continuamente. Assim, alternativas para modelagem de 

objetos móveis têm que ser desenvolvidas para que não haja a necessidade de atualizar o banco 

de dados constantemente e mesmo assim, seja possível trabalhar com dados não defasados, 

diminuindo desta forma, a imprecisão do SGBD. 

A demanda de aplicações envolvendo dispositivos móveis vem crescendo. Entretanto, as 

barreiras impostas pela limitação tecnológica da computação móvel impedem que algumas 

destas aplicações sejam construídas. A construção de um serviço de localização geográfica para 

objetos móveis integrado com a plataforma de SGBD e a definição de um modelo de dados para 

objetos móveis minimizarão tais dificuldades, tornando possíveis a construção de vários 

sistemas e o desenvolvimento de aplicações que envolvam dispositivos móveis. Porém, tal 

serviço de localização e o modelo de dados, devem levar em consideração alguns aspectos. O 

primeiro deles é a necessidade da definição de métodos de previsão de movimentação. Tais 

métodos são úteis para dar suporte às consultas LBR no tempo futuro, ou quando se deseja obter 

alguma informação sobre um objeto móvel em um instante de tempo no qual não ocorreu um 

registro de dados devido, por exemplo, a uma desconexão.  

Outro importante aspecto é o uso de políticas de atualizações de dados que visam diminuir o 

número de atualizações de dados entre uma unidade móvel e o SGBD. Atualmente, existem 

poucos trabalhos sobre modelagens de dados que levam este aspecto em consideração. Em 

[SWC+99], [TWZ+02], foram apresentadas as primeiras políticas de atualizações de dados e a 

modelagem do conceito de desvio e incerteza, que serão detalhados no capítulo 2. Porém, tais 

trabalhos são limitados, pois tratam apenas de objetos que se movem por rotas pré-definidas, ou 

seja, ao iniciar um movimento é determinado o caminho a ser percorrido pelo objeto móvel. 

Além disso, estas pesquisas não suportam o mínimo desvio de movimento na rota, o que 

compromete os métodos de previsão de movimentação. Sendo assim, existe ainda a necessidade 

de se definir ou estender uma política de atualização, para dar suporte a objetos móveis que se 



Introdução 

- 4 - 

movimentem livremente em seus cenários, ou seja, para que os objetos possam mudar seu 

caminho durante o movimento, levando em consideração os limites de espaço e tempo.  

Outro aspecto a ser levado em consideração é o tipo de movimento dos objetos. Em alguns 

modelos de dados [Oli03], [SWC+99], os objetos móveis se limitam apenas ao movimento 

uniforme, deixando o modelo não condizente com a realidade. Desta forma, existe a necessidade 

de que o modelo de dados suporte o movimento uniformemente variado. Esta é umas das 

principais motivações para a realização do trabalho relativo a esta dissertação de mestrado. 

1.3. Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é o desenvolvimento de um modelo de dados para objetos 

móveis e a construção de um serviço de localização geográfica que abstraia as funcionalidades 

que precisam ser integradas em um sistema de banco de dados para dar suporte a objetos 

móveis. O principal objetivo é trazer as funções comuns a diversas aplicações que necessitam de 

um sistema de banco de dados para objetos móveis para uma camada acima do SGBD. A idéia é 

que o sistema de banco de dados não precise de recursos extras para dar suporte à mobilidade 

dos objetos.  Dessa forma, o SGBD irá possuir apenas as características básicas, como por 

exemplo, gerenciamento de transações, manutenção da integridade referencial e persistência dos 

dados, diminuindo desta forma, a sobrecarga de processamento de informações no SGBD. 

Outro objetivo deste trabalho é tentar balancear o número de atualizações de posicionamento 

com a consistência do banco de dados. Para isto, o modelo de dados possui uma série de 

artifícios para a realização de previsões de movimentação. Tais artifícios consistem no uso de 

atributos dinâmicos e na representação do perfil e histórico de movimentação, possibilitando a 

realização de consultas no tempo futuro, e a recuperação de dados sobre os objetos móveis em 

intervalos de tempos em que não houve atualização de posicionamento. Além disso, são usadas 

políticas de atualização de dados, cuja finalidade é também, aprimorar o balanceamento de 

atualizações de posicionamento entre o objeto móvel e o sistema de banco de dados. 

Espera-se também, que devido à integração do serviço de localização geográfica com um 

Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, seja possível a realização de consultas em 

linguagem padrão de acesso a dados, no caso a linguagem SQL. Para isso, foi desenvolvida uma 

aplicação, que além de validar o modelo de dados proposto, tem como objetivo realizar 
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consultas sobre o posicionamento dos objetos móveis. Uma descrição completa desta aplicação 

e do serviço de localização geográfica pode ser encontrada no capítulo 4. 

1.4. Estrutura da Dissertação 

 A dissertação está organizada da seguinte forma: 

� No capítulo 2, são apresentados os principais conceitos e características da Computação 

Móvel, incluindo seus principais problemas e desafios. Além disso, alguns conceitos 

específicos sobre aplicações e sistemas banco de dados para objetos móveis são 

mostrados. 

� No capítulo 3, são detalhados alguns trabalhos correlatos, destacando suas principais 

contribuições, vantagens e limitações. 

� No capítulo 4, é apresentado o Sistema Adaptativo de Banco de Dados para Objetos 

Móveis, denominado MODAS (Mobile Object Database Adptative System) que foi 

desenvolvido como parte do trabalho de pesquisa descrita neste documento. É 

apresentado como o MODAS gerencia o balanceamento entre o custo da informação e a 

imprecisão do banco de dados. É mostrado também o modelo de dados do sistema 

MODAS, e como seu diagrama de classes define um conjunto básico de tipos de dados 

para dar suporte às aplicações de banco de dados para objetos móveis. Além disso, a 

arquitetura do sistema é descrita, incluindo a especificação das funcionalidades de cada 

um de seus componentes.  No final do capítulo, é feito um comparativo entre o sistema 

MODAS e os trabalhos correlatos discutidos no capítulo anterior. 

� No capítulo 5, são detalhados os resultados obtidos a partir do desenvolvimento de um 

estudo de caso para validar o sistema MODAS, fazendo uso de um cenário de redes de 

estradas.  São mostrados os resultados dos experimentos realizados para validar o 

modelo de dados proposto e os métodos de previsão de movimentação com rotas livres, 

perfil e histórico de movimentação desenvolvidos. Além disso, são apresentadas 

algumas consultas suportadas pelo sistema MODAS, juntamente com os resultados de 

alguns experimentos que foram projetados para verificar a eficiência e fazer uma 
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comparação entre algumas políticas de atualização de dados existentes. Neste capítulo as 

tecnologias utilizadas para a realização deste trabalho são mostradas. 

� No capítulo 6, são apresentadas as conclusões acerca deste trabalho, ressaltando os 

objetivos alcançados e algumas sugestões para trabalhos futuros. 
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Capítulo 

2  
Banco de Dados e Banco de Dados e Banco de Dados e Banco de Dados e     

Computação MóvelComputação MóvelComputação MóvelComputação Móvel    
 

Não se pode falar de banco de dados móveis sem falar de Computação Móvel. A área de 

pesquisa em banco de dados móveis é um subconjunto da Computação Móvel, agregando todos 

os desafios e problemas que serão abordados no decorrer deste capítulo. Os principais conceitos 

e características da Computação Móvel serão vistos, descrevendo suas dificuldades e questões 

em aberto. Além disso, alguns conceitos específicos sobre banco de dados para objetos móveis 

serão apresentados, mostrando algumas técnicas propostas na literatura para resolver os 

problemas causados pela mobilidade. 

 O restante deste capítulo está dividido da seguinte forma. A seção 2.1 aborda as principais 

características, conceitos, arquitetura e os mais importantes desafios enfrentados pela 

Computação Móvel. Na seção 2.2, serão descritos as principais definições e muitos dos 

problemas referentes aos sistemas de banco de dados para objetos móveis. Na seção 2.3, é 

mostrado como as características dos SGBD distribuídos influenciam no projeto banco de dados 

para objetos móveis.  Na seção 2.4, algumas técnicas que tentam minimizar os problemas 

causados pela mobilidade dos objetos móveis são discutidas. Finalmente, a seção 2.5 exibirá 

algumas considerações finais sobre este capítulo. 

 2.1. Computação Móvel 

Uma das áreas da Ciência da Computação que mais tem crescido nos últimos anos é a 

Computação Móvel. Isto é o resultado da convergência da Computação com as tecnologias de 

comunicação sem-fios e caracteriza-se pelo uso de um computador portátil capaz de se ligar a 

uma rede de comunicação. Com os avanços das tecnologias de rede, comunicação sem fio, 
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dispositivos de armazenamento de dados e dos processadores, a Computação Móvel tem se 

mostrado como uma alternativa interessante para os usuários de computadores portáteis. 

 A idéia consiste em utilizar arquivos e programas em qualquer lugar e acessar dados que 

estão armazenados em computadores remotos. Por exemplo, pode ser desejado consultar uma 

base de dados que retorne os hotéis situados em um raio de 5 km de um automóvel que se 

encontra em movimento. 

 Neste contexto, é importante notar que portabilidade e mobilidade são conceitos diferentes. 

Um dispositivo pode ser portátil e não possuir a capacidade de computação móvel como, por 

exemplo, um laptop em um carro ou avião, realizando tarefas comuns (como processamento de 

texto e planilha eletrônica), mas sem a capacidade de se conectar a uma rede sem fio (sem 

possuir um cartão PCMCIA Wireless, por exemplo). Analogamente, considere o caso de um 

escritório de uma empresa que funcione em um prédio sem fiação, caso os computadores sejam 

portatos para diferentes locais dentro do prédio, temos um caso de computação móvel 

denominada de indoor. Se todos os computadores forem fixos, apesar da LAN (Local Area 

Network) consistir em uma rede sem-fios, este caso não se trata de um exemplo de computação 

móvel [Tan96]. 

 Uma rede sem fios consiste em uma rede de fiação fixa na qual estão localizadas várias 

estações base ou de controle [OV99]. Cada estação base coordena a comunicação de uma 

unidade móvel em sua respectiva célula para outra unidade móvel na mesma célula ou em outra 

célula, ou ainda para um computador estacionário (Host) na rede de fiação. Tal arquitetura de 

sistema é ilustrada na figura 2.1. Na literatura de banco de dados, os termos estação móvel, 

dispositivo móvel ou computador móvel também têm sido usados para referir-se à unidade 

móvel [SJ00], [TW+04], [CW05]. 

Existem diversos tipos de unidades móveis, mas comumente, elas consistem de 

computadores bastante simples e com recursos limitados. Neste caso, os dados estão 

basicamente localizados em computadores na rede de fiação, com as unidades móveis baixando 

os dados à medida que precisam deles. Esse cenário é realista para alguns aplicativos, e é 

atualmente, o mais comum. Além disso, o problema de gerenciamento de dados distribuídos não 

é afetado de forma significativa pela mobilidade, porque os dados residem principalmente em 
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computadores da rede de fiação. Porém, mais interessante é o ambiente no qual as unidades 

móveis são mais eficientes e armazenam dados nativos que talvez precisem ser compartilhados 

por outras unidades [IB94] – neste último caso, elas são geralmente chamadas de walkstations 

[OV99]. É esta última classe de dispositivos, capaz de conter dados e de processá-los, que é 

responsável por muitos dos problemas interessantes desta área de pesquisa, na qual estão 

inseridas as principais aplicações para objetos móveis.  

Em um ambiente de computação móvel, os computadores estacionários (ou fixos) e as 

estações base são conectados através de uma rede de alta velocidade interligada por fios, como 

por exemplo, através de uma rede Fast Ethernet com taxa de 100 Mbps ou da Gigabit Ethernet 

com 1 Gbps. O host fixo é um computador de propósito geral, não equipado para administrar 

unidades móveis, mas que pode ser configurado para isso [FP02]. A estação base (também 

chamada de estação de suporte à mobilidade [Tan96]) possui uma interface de comunicação 

para o acesso de dados mantidos pelas unidades móveis que se encontram em sua célula, ou 

seja, que estão na área de cobertura dentro da qual uma estação base consegue captar seu sinal. 

Quando uma unidade móvel sai de uma célula e entra em uma nova, ela passa a ser controlada 

por uma nova estação base. Como a comunicação entre eles se dá sem fio, a taxa de 

transferência de dados varia de poucos kilobits por segundo (Kbps) a alguns megabits por 

segundo (Mbps).  

 
Figura 2.1. Arquitetura geral de um sistema de computação móvel (adaptada de [DH95]). 

Desconectado 
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 Outro tipo de arquitetura de computação móvel que vem sendo estudado, consiste na 

arquitetura de rede Ad-hoc móvel (Mobile Ad-hoc Network, ou MANET) [BB01]. Em redes Ad-

hoc, as unidades móveis se comunicam entre si sem o suporte de uma infra-estrutura estática e 

com fios ou sem o apoio de uma administração centralizada. Devido a mobilidade dos nós de 

uma rede MANET, o seu protocolo de comunicação possui algoritmos de roteamento que 

suportam mudanças rápidas de conectividade entre estes nós, podendo levar a uma mudança de 

topologia de rede. Em [NP02], Nesargi e Prakash, propõem um novo protocolo de configuração 

de hosts dinâmicos e distribuídos para redes ad-hoc móveis. A figura 2.2 mostra uma rede ad-

hoc móvel com topologia dinâmica, na qual suas unidades móveis se comunicam entre si. A 

habilidade de auto-organizar sua infra-estrutura torna a rede MANET uma opção atrativa para 

atender os requisitos das comunicações industriais em ambientes tais como, campos de batalha e 

situações de recuperação de desastres [GS00]. 

 

Figura 2.2. Rede ad-hoc móvel (MANET) (adaptada de [BB01]). 

2.1.1. Características de um Ambiente Móvel 

Os ambientes de computação móvel possuem três características principais [FZ94]: 

portabilidade, comunicação e mobilidade. Estas características são descritas a seguir. 

2.1.1.1. Portabilidade 

Os computadores de mesa não foram projetados para serem carregados. Portanto, os fabricantes 

de tais máquinas têm certa liberdade no sentido de espaço para cabeamento e dissipação de 

calor, por exemplo. Por sua vez, o projeto de um PDA (Personal Digital Assistant) deve levar 

em conta características de um bom relógio de pulso: pequeno, leve, durável, operacional em 

uma variedade de condições e que requer um consumo mínimo de energia, assegurando uma 

longa vida útil para sua bateria. Algumas concessões podem ser feitas em cada um desses 
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cenários para que se chegue a uma boa relação de funcionalidade-desempenho. Em [FZ94], as 

principais dificuldades de projeto impostas pela portabilidade de um dispositivo móvel são 

listadas conforme abaixo. 

• Energia – A bateria é o componente mais pesado de um PDA, enfrentando problemas 

de tamanho, peso e de necessidade de recarga. Técnicas para minimização do consumo 

de energia podem aumentar a portabilidade, reduzindo o peso e aumentando o tempo de 

vida da bateria. O consumo pode ser diminuído também por funcionalidades inteligentes 

disponíveis no dispositivo móvel, tal como, desligar a tela ao perceber que o computador 

está ocioso. 

• Riscos de perda e extravio de dados – A portabilidade aumenta o risco de danos 

físicos, acesso não autorizado, perda e roubo do dispositivo móvel, tornando tais 

computadores menos seguros e confiáveis. Para reduzir estes riscos, o usuário deve ter 

uma preocupação ainda maior com operações de backup e com o armazenamento de 

dados importantes em uma base remota que possa ser acessada quando for necessário. 

• Interface com o usuário limitada – O uso de mouses é inviável nos PDAs que realizam 

interface com o usuário através de botões ou canetas stylus. Para as aplicações que 

necessitam da abertura de várias janelas ao mesmo tempo, estes dispositivos também são 

impróprios, trazendo desafios para o projeto de interface gráfica, e tendo muitas vezes  

que reduzir funcionalidades. 

• Capacidade de armazenamento em disco – O espaço de armazenamento de um 

computador móvel também é comprometido pelo seu tamanho físico e limitação de 

energia. Como os drives de disco consomem mais do que chips de memória, várias 

unidades móveis não os possuem. Algumas estratégias interessantes para contornar este 

problema de armazenamento são: compressão automática de arquivos, acesso a dados 

armazenados remotamente, compressão de páginas de memória virtual e 

compartilhamento de bibliotecas de código. Uma abordagem para reduzir o tamanho do 

código de programas que estão sendo executados em um dispositivo móvel é a 

interpretação de linguagens de scripts, ao invés da execução de objetos de código, que 

são tipicamente maiores. Em algumas aplicações com objetos móveis, os dispositivos 
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podem ser acoplados a veículos, e desta forma, estando eles ligados a uma fonte de 

energia duradoura e constante, eles dispensam o uso de um hardware que economize 

energia. 

2.1.1.2. Comunicação 

Redes sem fios se comunicam através de sinais de ondas de rádio, através de satélites, bluetooth, 

microondas ou pulsos de luz infravermelha, variando bastante a área de alcance. A comunicação 

através de redes sem fios enfrenta mais obstáculos do que a comunicação através de fios, uma 

vez que o ambiente interage com os sinais, potencialmente bloqueando a transmissão ou 

inserindo ruídos e ecos. Desta forma, a comunicação sem fios é caracterizada por uma menor 

largura de banda, maior taxa de erro e desconexões indesejadas mais freqüentes. Estes fatores, 

por sua vez, aumentam a latência de dados na comunicação, resultando geralmente em  

retransmissões, processamento de protocolos de controle de erro e em várias requisições de re-

conexão. O custo de implementação de uma rede sem fios é em geral, maior do que para uma 

rede fixa. O usuário que se conecta a este tipo de rede deve ainda levar em consideração formas 

de cobranças deste serviço. Alguns acessos são cobrados por tempo de conexão, outros por 

mensagens enviadas (packet-radio) [PS98]. Forman e Zahorjan [FZ94] discutem algumas 

dificuldades do projeto de uma boa comunicação em computação móvel, tais como: 

• Alta taxa de desconexão – Uma falha na rede pode levar processos que estão rodando 

em locais diferentes a parar completamente, podendo ocorrer sérios problemas. Para 

mascarar algumas falhas de rede, técnicas como operações assíncronas podem ser 

aplicadas [FZ94]. Em tais operações, as unidades móveis enviam várias requisições sem 

precisar de confirmações de recebimento (acknowledgements) [PK98]. Outras operações 

similares incluem o pré-carregamento (prefetching) dos dados, que consiste em transferir 

dados antes deles serem necessários [DD05]. Entretanto, nem todas as desconexões de 

rede podem ser mascaradas, o que pode ser contornado, por exemplo, através de uma 

boa interface com o usuário que indique quais operações não estão disponíveis em 

determinado momento ou usando técnicas de operações desconectadas, ficando 

transparente para o usuário a desconexão; 
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• Alta variação de largura de banda – A variação de largura de banda nas redes sem fios 

pode ser de várias ordens de magnitude, dependendo de que tipo de conexão um cliente 

está usando naquele momento, ou mesmo do número de clientes servidos em uma 

mesma célula. Em números, uma rede sem fios pode transmitir em uma taxa de 11 Mbps 

(padrão IEEE 802.11b) até 54 Mbps no máximo (padrão IEEE 802.11a), e com 

transmissões do tipo GSM e CDMA, pode-se obter taxas variando de 9,6 Kbps a 384 

Kbps [FP02]. Uma aplicação pode lidar com essa variação através de três abordagens: 

assumindo uma alta largura de banda, assumindo uma baixa largura de banda ou se 

adaptando aos recursos disponíveis; 

• Rede Heterogênea – Ao contrário da maioria dos computadores estacionários, as 

unidades móveis possuem conexões heterogêneas em vários sentidos. Ao mudar de uma 

célula para outra, poderá também haver mudanças nos protocolos e velocidades de 

transmissão. Em algumas situações, um computador móvel pode solicitar várias 

conexões como, por exemplo, quando duas células adjacentes se sobrepõem ou quando é 

possível que os acessos com fios e sem fios ocorram concorrentemente. Pode também 

haver a necessidade de trocar a interface de comunicação, por exemplo, ao mudar-se a 

cobertura celular de uma cidade para a cobertura por satélite no campo; 

• Riscos de segurança – Ocorrem especialmente se a transmissão se estende por uma 

longa área. A segurança da comunicação sem fios pode ser bem mais comprometida do 

que nas redes comuns. Ela se torna ainda mais complicada quando se trata de delegar 

níveis de acessibilidade a um usuário móvel [FZ94]. A comunicação segura através de 

canais inseguros é alcançada através do uso de criptografia, que pode ser feita através de 

software, ou de hardware especializado, obtendo no geral maior desempenho e custo. A 

segurança depende de uma chave criptográfica conhecida apenas pelas partes 

autorizadas. O WEP (Wired Equivalent Privacy) é o protocolo de segurança mais usado 

para o padrão 802.11b, mas sua chave de criptografia é fraca porque o algoritmo é 

simples e bastante conhecido, sendo fácil encontrar na Web ferramentas para decifrá-lo. 

O gerenciamento destas chaves é difícil e pode ser automatizado por um servidor de 

chaves criptográficas (como o Kerberos, [MIT05]). No entanto, estes servidores também 

são vulneráveis a violações de acesso. Para tornar a rede mais segura, recursos como 



Banco de Dados e Computação Móvel 

- 14 - 

firewalls são usados, além de sistemas de detecção de intrusos e a utilização de 

ferramentas de criptografia mais sofisticadas. É também importante a conscientização 

dos usuários que muitas vezes facilitam a ocorrência de falhas na segurança. 

2.1.1.3. Mobilidade 

A capacidade de mudança da localidade enquanto ainda conectado à rede, aumenta a 

volatilidade da informação. Alguns dados considerados estáticos para computadores fixos, 

podem se tornar dinâmicos em unidades móveis. Essa volatilidade levanta questões importantes 

de custo-benefício, como por exemplo, se armazenar um objeto volátil em cache faz pouco 

sentido ou não. A mobilidade gera vários problemas: o endereço de rede de um computador 

móvel muda dinamicamente, o caminho de comunicação aumenta quando o mesmo visita uma 

célula vizinha, sua localização atual afeta parâmetros de configuração, assim como alteram as 

respostas às consultas realizadas. Alguns problemas inerentes à mobilidade de um dispositivo 

são listados a seguir [FZ94]: 

• Migração de endereço – Na medida em que os indivíduos se deslocam, seus 

computadores móveis usam diferentes pontos de acesso à rede ou endereços de rede. 

Uma vez que um sistema armazena o endereço de um host, este é geralmente colocado 

em cache com um longo tempo de expiração. Invalidar entradas defasadas não consiste 

em uma boa opção pela quantidade de processamento requerido. No protocolo IP 

(Internet Protocol), por exemplo, o IP de um host está intrinsecamente ligado a seu 

endereço de rede. Mover para uma nova localidade significa obter um novo IP. 

Geralmente, é necessária a intervenção humana para coordenar o uso de novos 

endereços. Para serem enviadas a uma unidade móvel, as mensagens precisam de seu 

endereço mais recente. Quatro mecanismos básicos para determinar o atual endereço de 

um computador têm sido usados [FZ94]: difusão, serviços centrais, home base e 

ponteiros de encaminhamento. Na técnica baseada na difusão, a mensagem é destinada a 

todas as células da rede e o computador procurado é requisitado a responder com o seu 

atual endereço. No método de serviço central, o endereço atual de cada computador 

móvel é mantido numa base de dados, e toda vez que o computador muda de célula, ele 

envia uma mensagem para atualizar esta base. O home base é uma extensão da técnica 

de serviço central, sendo que cada estação base gerencia a localização das unidades 



Banco de Dados e Computação Móvel 

- 15 - 

móveis que estão situadas em sua área de controle. O método de ponteiros de 

encaminhamento consiste em guardar uma cópia do novo endereço do computador 

móvel na célula anterior toda vez que ele muda de localidade, sendo possível atualizar 

esse endereço gradualmente para refletir novas mudanças. Estes quatro mecanismos são 

os blocos de construção das propostas de esquematização do IP móvel [IETF02]; 

• Informação dependente de localidade – Prover mecanismos que obtenham a 

configuração de dados apropriada para cada localidade é um desafio importante para a 

computação móvel. Um computador portátil carregado por um usuário pode ser usado 

em uma grande variedade de domínios administrativos, cada um com suas convenções. 

Além do problema da configuração, dispositivos móveis necessitam de acesso a mais 

informações dependentes de localidade para, por exemplo, servir de guias em lugares 

não familiares. Neste cenário, um exemplo de uma possível consulta consiste em um 

usuário que procura saber a localização de um posto de gasolina situado ao norte e que 

esteja aberto e seja o posto mais próximo de onde ele se encontra. Um grande desafio da 

computação móvel relacionado a este tópico é que além do custo de comunicação com 

as unidades móveis, há o custo adicional de localizá-los. Consultas nas quais as 

respostas baseiam-se na localização dos dados são conhecidas como LBR (Location 

Base Retrievel – Recuperação Baseada na Localidade) [DK98]. Por causa da 

necessidade de admitir consultas baseadas na localização, em SGBDs móveis, além do 

gerenciamento dos dados, a funcionalidade de localização dos objetos móveis deve ser 

provida. Os dados denominados LDD (Location Dependent Data - Dados Dependentes 

da Localização) têm valores determinados por sua localização [DK98]. 

• Migração de localidade – Mesmo que um computador móvel tenha a capacidade de 

achar o servidor mais próximo para um dado serviço, com o tempo, a migração poderá 

mudar esta condição. A distância física entre dois pontos não reflete necessariamente a 

distância de duas redes e o tamanho do caminho de comunicação pode crescer 

desproporcionalmente, levando a um aumento de passos intermediários, latência, risco 

de desconexão e consumo da capacidade da rede. Para contornar tais problemas, o 

serviço de conexões pode ser dinamicamente transferido para servidores situados mais 

próximos da posição atual da unidade móvel [FZ94]. 
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Para contornar estas restrições e dificuldades, a computação no ambiente móvel deve apresentar 

certas operações e funcionalidades específicas para lidar com a mobilidade e a migração dentro 

da rede ou entre redes, e para adaptar-se à variedade de recursos computacionais disponíveis. 

Além disso, as suas aplicações são projetadas para lidar com tal adaptação e fazer com que a 

qualidade de comunicação seja maximizada e às vezes, permitir que a inexistência de sinal (ou 

serviço) da rede seja o mais transparente possível ao usuário. Todos estes desafios afetam o uso 

dos SGBD móveis. O quadro 1.1 resume os principais desafios discutidos anteriormente, 

decorrentes das propriedades dos dispositivos móveis. 

Quadro 1.1. Principais desafios da Computação Móvel. 

Propriedade Característica Desafios 

Consumo de energia 
- Peso × Tempo de vida da bateria 
- Consumo × Desempenho computacional 
- Operações inteligentes 

Perda e extravio de dados - Backup em base remota 

Interface limitada - Projeto de interface gráfica 

Portabilidade 

Capacidade de 
Armazenamento 

- Compressão automática de dados 
- Acesso a dados remotos 
- Interpretação de scripts 

Desconexões freqüentes 
- Operações assíncronas 
- Prefetching 
- Indicação de indisponibilidade de operação 

Variação de largura de banda 
- Aplicações assumindo baixa ou alta largura de banda 
- Aplicações que se adaptam a baixas e altas larguras 
de banda automaticamente 

Rede Heterogênea 
- Protocolos, velocidades de transmissão e cobertura 
celular potencialmente diferente 

Comunicação 

Segurança 
- Firewalls, sistemas de detecção de intrusão, 
ferramentas de criptografia. 
- Gerenciamento de chaves criptográficas 

Migração de endereço - IP móvel 

Informação dependente da 
localidade 

- Variedade de convenções em diferentes localidades 
- Consultas sensíveis à localidade 
- Preservação da privacidade 

Mobilidade 

Migração de localidade - Transferência dinâmica do serviço de conexão 

2.1.2. Características Especiais de Ambientes Móveis 

Existem algumas características especiais de ambientes móveis que podem impactar diretamente 

nas aplicações de banco de dados para objetos móveis. Tais características são: adaptação, 

operação desconectada e handoff, descritas a seguir. 
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2.1.2.1. Adaptação 

A capacidade de ajuste e a possibilidade de produzir resultados, apesar de condições adversas, 

têm o nome de Adaptação. Os dispositivos móveis, apesar das restrições vistas na seção 

anterior, devem possuir a capacidade de executar um número crescente de tipos de aplicações e 

de se adaptarem a situações em que há uma demanda por recursos computacionais nem sempre 

disponíveis e outras nas quais os recursos são abundantes e aparentemente dispensáveis. 

As dificuldades enfrentadas pelo computador móvel demandam uma grande confiança nos 

servidores fixos. No entanto, a necessidade de lidar com redes não confiáveis e de baixo 

desempenho requer uma confiança também no próprio dispositivo móvel. Deve haver um 

balanceamento entre a necessidade e a disponibilidade de recursos computacionais para 

executar uma aplicação. Por exemplo, a compressão de dados a serem enviados pela rede gasta 

poder de processamento, mas a compensação vem com a economia de largura de banda. Este 

balanceamento deve ser dinâmico, já que as circunstâncias em que se encontra um dispositivo 

móvel apresentam várias e freqüentes mudanças. As estratégias de adaptação de um ambiente 

móvel variam entre dois pontos extremos [FS99], como mostra a figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Variação das abordagens de adaptação (adaptada de [Sat95]). 

Em um extremo, a adaptação é de inteira responsabilidade das aplicações individuais 

(laissez-faire). Apesar de evitar a necessidade de suporte do sistema, falta a este tipo de 

abordagem, um gerenciador central a fim de resolver a incompatibilidade de demanda por 

recursos em diferentes aplicações e impor limites no uso destes recursos. As aplicações também 

se tornam mais difíceis de codificar. 

No outro extremo (application-transparent), a responsabilidade da adaptação é atribuída 

inteiramente ao sistema. Esta abordagem é atraente porque é compatível com aplicações já 
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existentes, que continuam a funcionar no ambiente móvel sem nenhuma modificação. O sistema 

fornece total gerenciamento e controle. A desvantagem desta abordagem é que pode haver 

situações em que a adaptação feita pelo sistema é inadequada e compromete a produção. 

Entre estes dois extremos, estão as possibilidades que são coletivamente referidas como 

adaptações cientes da aplicação (application-aware adaptations). Esta abordagem permite que 

as aplicações determinem o quanto devem se adaptar, mas preserva a habilidade do sistema de 

monitorar os recursos e decidir onde alocá-los [Sat95]. 

As adaptações podem ser feitas em aplicações a fim de minimizar as restrições da 

computação móvel. Muitas formas de endereçar este problema são possíveis. Flinn [FS99], por 

exemplo, propuseram um modelo de adaptação application-aware para minimizar o consumo de 

energia nos dispositivos móveis. 

2.1.2.2. Operação Desconectada 

Devido à natureza da comunicação móvel e sem fios, muitos fatores afetam a confiabilidade e a 

qualidade das conexões. No ambiente móvel e sem fios, desconexões intencionais ou não, 

ocorrem freqüentemente. Um usuário cujo computador móvel esteja com a bateria fraca, pode 

desconectar-se da rede propositalmente, a fim de poupar energia. 

 Na operação desconectada, o cliente continua tendo acesso aos dados durante interrupções 

temporárias de serviço. Isto é possível devido ao armazenamento dos dados localmente (em 

cache). 

A modificação e a leitura dos dados armazenados localmente causam alguns problemas 

como a necessidade de recuperação e de resolução da inconsistência dos dados. Recuperação de 

dados corresponde a habilidade de restaurar as informações de um SGBD depois da ocorrência 

de uma falha ou um erro de execução, fazendo com que o sistema volte a um estado consistente 

previamente conhecido. Os dados locais armazenados em cache podem estar desatualizados ou 

inconsistentes com os do servidor, mas os dispositivos móveis não devem ter conhecimento 

desta situação até que sejam re-conectados na rede. Os dados modificados localmente não 

deverão ser propagados até que ocorra a re-conexão. A transparência para a aplicação é 

preservada durante uma desconexão, porque o sistema tem a responsabilidade de propagar 
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modificações e detectar possíveis conflitos de atualização, quando a conexão é retomada. A 

operação desconectada pode ser útil até quando há uma boa conexão com a rede. Por exemplo, 

estendendo o tempo de vida da bateria ao evitar transmissões e recepções desnecessárias dos 

dados que estiverem armazenados localmente [Sat95]. 

2.1.2.3. Handoff 

Handoff é a capacidade de uma rede de dar suporte dinâmico à migração de terminais móveis 

entre suas células. É através desse processo, ilustrado na figura 2.4, que usuários da rede 

conseguem manter seus dispositivos móveis conectados ao sair de uma célula para outra 

vizinha. Ou seja, graças ao handoff é possível perder o contato com uma estação base numa 

célula, estabelecendo contato com outra, sem no entanto, haver a desconexão. Esta troca deve 

ocorrer quando o host móvel (representado pelo carro da figura 2.4) estiver na região onde as 

células se sobrepõem [Kum00]. 

O processo de handoff pode ser subdividido em três fases: medição, decisão e execução. Na 

fase de medição, tanto a unidade móvel quanto a estação base realizam cálculos e medem vários 

parâmetros da conexão e da rede, como por exemplo, a força do sinal. Na fase de decisão, 

baseado nos cálculos da fase anterior, é avaliado se um handoff é necessário naquele momento. 

Finalmente, na fase de execução, o handoff propriamente dito, de uma célula para a outra é 

realizado. Destacam-se duas subfases na execução: o estabelecimento de uma nova conexão e a 

liberação da anterior. 

 
Figura 2.4. Processo de handoff (adaptada de [Kum00]). 

Há vários critérios de classificação dos handoffs. Kumar [Kum00] cita três deles baseando-

se em diferentes características deste processo: 
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• Baseado na detecção do handoff: leva-se em consideração quem realiza as fases de 

medição e decisão. Estas fases podem ficar a cargo da unidade móvel, das estações bases 

ou na estratégia mais freqüente, as medições são feitas no host móvel e a decisão e a 

execução são realizadas pelas estações base; 

• Baseado na atribuição do canal: a estação base anterior e a nova estação base podem 

estar ligadas por uma mesma central de comutação de conexão móvel (Mobile Switching 

Center), ou por centrais diferentes; 

• Baseado na transferência de conexão: o dispositivo móvel pode conectar-se com 

apenas uma estação base por vez ou com mais de uma ao mesmo tempo. Conectando-se 

a apenas uma (hard handoff), ocorrerá uma interrupção de serviço durante a 

transferência. Quando o host móvel pode conectar-se a mais de uma estação base ao 

mesmo tempo, a transição ocorre suavemente (soft handoff), pois a desconexão com a 

base anterior só ocorre quando há um sinal aceitável até a nova estação base. 

O handoff deve levar em conta alguns fatores como a renegociação da qualidade de serviço 

(QoS – Quality of Service) ao chegar numa nova célula ou rede, o tráfego de sinalizações que 

pode ocorrer numa rede muito povoada, entre outros. Radhakrishnan [Rad98] faz um estudo 

mais aprofundado deste importante processo. 

2.2. Sistema de Banco de Dados Móvel 

Um sistema banco de dados móvel é um sistema computacional cujo acesso à base de dados é 

realizado por unidades móveis sobre uma conexão sem fios [OV99]. Ele possui uma 

característica especial que é a sensibilidade à localização e ao tempo. É essencialmente um 

sistema de computação distribuída. Um objeto móvel é qualquer objeto, pontual ou com 

extensão, que muda sua posição geográfica continuamente conforme o passar do tempo 

[YM02]. Um objeto móvel também possui atributos descritivos.   

Um sistema de computação distribuída consiste de um número de elementos 

computacionais, não necessariamente homogêneos, que são interconectados por uma rede de 

computadores e que colaboram entre si na execução de determinadas tarefas a eles atribuídas 

[ENS00]. Um banco de dados distribuído é uma coleção de vários bancos de dados logicamente 
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inter-relacionados, distribuídos por uma rede de computadores. Um sistema de gerenciamento 

de banco de dados distribuídos é definido então, como o sistema de software que permite o 

gerenciamento do banco de dados distribuído e que torna a distribuição transparente para o 

usuário [OV99]. A figura 2.5 ilustra a arquitetura de um sistema de bancos de dados 

distribuídos. 

 

Figura 2.5. Ambiente de SBDD (adaptada de [ENS00]). 

Do ponto de vista de gerenciamento de dados, a computação móvel pode ser considerada 

como uma variação da computação distribuída, sendo que em bancos de dados para objetos 

móveis, os problemas são mais acentuados devido a questão da mobilidade. Bancos de dados 

móveis podem ser distribuídos em dois possíveis cenários [ENS00]: 

• No primeiro caso, toda a base de dados encontra-se distribuída principalmente entre 

os componentes ligados por fiação, possivelmente com a fragmentação e replicação 

total ou parcial dos dados. Uma estação base gerencia sua própria base de dados com 

um SGBD com funcionalidades adicionais para localizar unidades móveis e para 

gerenciar consultas e transações do ambiente móvel. Badrinath [BP98] propuseram 

uma arquitetura para SGBD de unidades móveis com base neste tipo de cenário; 

• No segundo caso, a base de dados é distribuída pelos componentes com e sem fio. A 

responsabilidade do gerenciamento dos dados é compartilhada entre as unidades 

móveis e as estações base. 

 A seguir, três exemplos de aplicações de banco de dados móveis são descritos [DH95]: 

Exemplo 1: Um dos mais citados exemplos de aplicações de computação móvel em banco de 

dados é o da consulta dependente de localidade (LBR). Considere o exemplo de uma família em 

viagem de férias a um Estado desconhecido. As bases de dados sensíveis à localidade mantêm 
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informações a respeito de hotéis, restaurantes e outros serviços locais necessários (e.g. hospitais, 

e pontos turísticos). Consultas dependentes de localização se baseiam em informações que 

respondem a perguntas como: “Qual o hotel mais próximo com piscina?”, “Como chegar ao 

hospital mais próximo?”. Essas perguntas podem ser feitas repetidamente, produzindo uma 

resposta diferente em cada uma das vezes, pois dependem da localização de quem requisita a 

informação.  

Exemplo 2: Vários vendedores podem fazer uso de seus laptops para manter informações sobre 

seus clientes e pedidos. Quando o vendedor visita o cliente, além de poder localizá-lo 

geograficamente através de um dispositivo GPS acoplado ao seu dispositivo móvel, ele pode 

também obter informações armazenadas em um servidor enquanto se locomove. Tais 

informações podem consistir em dados sobre as preferências desse cliente ou informações sobre 

o pedido.  

Exemplo 3: Considere uma agência de seguros de automóvel na qual um funcionário precisa 

avaliar os danos físicos sofridos em um acidente por algum automóvel coberto pela seguradora e 

compor um relatório estimando os custos para os reparos necessários. Para que tal relatório seja 

elaborado, é necessário o acesso às informações sobre o automóvel, relatórios de perícia da 

polícia rodoviária, dados sobre o uso anterior do seguro por este carro, entre outras. Ao ser 

intimado para averiguar uma nova ocorrência, para agilizar a chegada ao local do acidente, a 

carga dos dados sobre o automóvel a ser vistoriado pode ser feita em uma transação enquanto o 

avaliador estiver a caminho do local do acidente (já que a vistoria ainda é necessária). Ao 

chegar lá, o avaliador pode entrar com os dados restantes no seu computador móvel que podem 

ser automaticamente atualizados na rede fixa, na qual outros processamentos ocorrem. 

Lembrando que neste caso, para ser considerado um exemplo de computação móvel, os dados 

são acessados e armazenados remotamente enquanto o funcionário do seguro se locomove. 

2.3. Projeto de Banco de Dados Móvel  

As características da computação móvel despertam questões interessantes para o projeto de 

SGBD distribuídos que também se aplicam aos bancos de dados móveis, pois elas causam 

mudanças significativas na infra-estrutura sobre a qual tais sistemas são construídos. Quase 
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todas as funcionalidades dos SGBD são afetadas em graus variados, e por isso, deve-se ter em 

mente as seguintes considerações adicionais [OV99]: 

• Gerenciamento de diretórios: está bastante vinculado ao projeto de distribuição. O 

problema aqui é a distribuição ótima de dados pelos nós da rede de fiação (estacionária), 

bem como dos dados que podem residir nas unidades móveis. Isto é um problema das 

redes estacionárias e se torna mais difícil em ambientes móveis. As medidas típicas do 

caráter ótimo levam em consideração a partir de onde os dados estão sendo acessados, e 

os algoritmos de distribuição procuram inserir alguns ou todos estes dados em locais 

próximos aos pontos de acesso. Essas medidas e os argumentos de projeto devem ser 

revistos em ambientes móveis. A questão fundamental é como localizar uma unidade 

móvel que possa conter os dados requeridos. 

• Cache: muitas aplicações de sistemas de informações (por exemplo, monitoramento e 

aconselhamento de tráfego, vendas e acompanhamento de clientes) podem optar pela 

colocação de dados no cache da estação móvel durante um período de tempo. Como 

citado anteriormente, a fonte de alimentação limitada das unidades móveis também 

restringe a quantidade de processamento executado nessas estações, exigindo que a 

computação seja feita em estações fixas e que os dados resultantes sejam enviados às 

unidades móveis. Este é um exemplo típico de um sistema de transporte de consultas.  

As unidades móveis mais potentes também podem participar do transporte de dados, as 

quais mantêm a base de dados inteira na estação móvel. Assim, surgem as questões 

relacionadas ao gerenciamento dos caches nas unidades móveis. Abordagens sobre 

questões de cache, como busca, coerência e substituição, podem ser encontradas em 

[Teixeira05], [PS98] e [YD99].  

• Difusão de dados: A difusão de dados das estações base (home base) para as unidades 

móveis pode melhorar o desempenho de aplicativos móveis. Dois pontos importantes 

nesse aspecto do projeto são os sistemas baseados em pull (puxão), nos quais os clientes 

acessam os servidores de dados para obter os dados necessários e os sistemas baseados 

em push (empurrão), nos quais os servidores enviam dados aos clientes sem esperar que 

eles sejam solicitados [OV99]. Uma restrição particular é que, como as unidades móveis 
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se desligam com freqüência para poupar energia, é necessário ter uma programação de 

difusão muito regular (de modo que elas possam estar ligadas na hora certa para receber 

os dados relevantes) ou tornar os dados auto-indexados [BI98], [IVB98]. 

• Processamento e otimização de consultas: o processamento de consultas é umas das 

funções do SGBD mais afetadas pela mobilidade do ambiente. Os efeitos surgem tanto 

em termos das consultas propostas quanto das técnicas de otimização que podem ser 

usadas. As consultas nesse ambiente podem ser “dependentes da localização”.  Por 

exemplo, se um usuário formular a consulta: “Onde há uma filial do banco XYZ no raio 

de 1 quilômetro de onde estou?”. O sistema terá que rastrear o movimento do carro para 

responder tal consulta. Há casos em que pode ser necessário até mesmo, acompanhar o 

movimento de vários objetos. Apesar de existirem alguns trabalhos nessa área 

[SOC+97], [LOS97] e [DK98], esse ainda é um problema em grande parte não 

resolvido. Com respeito à otimização de consultas, a questão da mobilidade dificulta a 

determinação de custos de comunicação entre a estação de acesso e a estação em que os 

dados residem. Além disso, se os dados solicitados estiverem em uma das unidades 

móveis, então ambos os nós da rede podem estar em movimento. A baixa largura de 

banda entre as partes sem fios e a rede fixa, complicam ainda mais a realização de 

consultas. 

• Gerenciamento de transações: as técnicas típicas de controle de concorrência baseiam-

se em bloqueios. Tendo em vista que as redes sem fios são mais propensas a falhas que 

as equivalentes estacionárias, o bloqueio sobre itens de dados pode não ser uma boa 

solução. Existem muitas propostas para modelar transações móveis [Chy93], [PB95], 

[WC95], [YZ94], [DHB97], com diferentes noções de transação móvel. A visão mais 

comum parece ser a de uma transação de banco de dados submetida ao sistema a partir 

de uma estação móvel. 

2.4. Imprecisão dos SGBD para Objetos Móveis 

Alguns dos maiores problemas a serem resolvidos nas aplicações para objetos móveis são 

derivados da continuidade do movimento de tais objetos. Os tradicionais bancos de dados 

espaço-temporais suportam muito bem atualizações discretas (dados que tendem a permanecer 
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constantes até que uma atualização explícita altere seu estado) dos objetos em função do espaço 

e tempo, mas ainda não estão bem equipados para lidar com dados que variam continuamente. 

Essas atualizações contínuas dos dados, caso sejam feitas muito freqüentemente, podem causar 

um desempenho insatisfatório do SGBD devido à sobrecarga de trabalho e ao consumo alto da 

largura de banda da rede, podendo gerar uma resposta desatualizada para determinadas 

consultas. Além disso, é possível que devido a desconexão, um objeto não possa atualizar sua 

posição continuamente. 

O custo para uma unidade móvel fazer atualizações continuamente pode ser muito alto. Por 

isso, várias pesquisas têm sido feitas na literatura, que visam diminuir o impasse entre o número 

de atualizações de posicionamento com a unidade móvel e a consistência da base de dados no 

SGBD da estação base [BP00], [SJ99], [KCP03], [CW05], [TWH04]. Caso haja uma 

diminuição desproporcional do número de atualizações, a base de dados pode ficar com um grau 

alto de inconsistência. Em contrapartida, se houver atualizações de posicionamento em 

intervalos de tempo muito pequenos, a unidade móvel pode esgotar sua bateria rapidamente, 

além disso, o custo financeiro para uso do serviço de telefonia celular é muito alto. A seguir, 

algumas técnicas usadas pelas aplicações móveis para diminuir a imprecisão das consultas dos 

sistemas de gerenciamento de banco de dados para objetos móveis serão detalhadas. 

2.4.1 Perfis e Histórico de Movimentação 

Aplicações que lidam com objetos móveis e fazem previsão de movimentação necessitam de 

mais eficiência nas suas consultas para representar onde estará um determinado objeto em um 

tempo específico [BP00].  O completo conhecimento do movimento de um objeto móvel não é 

possível, mas movimentos podem ser previstos com algum grau de confiabilidade. Posições e 

caminhos podem ser estimados dado um conjunto de observações. 

No trabalho apresentado em [SJ99], um tempo parametrizado que indexa as posições atuais 

e antecipa posições futuras dos objetos móveis foi proposto. É usada uma função linear com 

parâmetros que incluem uma posição e um vetor de velocidade. Beard. [BP00] propõem uma 

abordagem semelhante que é ditada pelo uso de um conjunto de observações discretas e duas 

abstrações de alto nível chamadas de perfil e histórico de movimentação, na qual uma 

observação é uma posição informada pelo objeto móvel à base de dados.  
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A definição de perfis de movimentação é uma tentativa para aumentar a precisão das 

previsões de posições não observadas de um objeto. É assumido que observações podem ser 

irregularmente espaçadas no tempo, de origens diferentes e que nenhuma informação de rota 

planejada está disponível. Para computar uma posição e o caminho esperado para um objeto 

móvel, um conjunto de observações que informam a posição de um objeto é usado. Para tanto, 

considera-se desde características de comportamento do objeto até restrições do meio físico por 

onde se pode movimentar. 

Históricos de movimentação são resumos ou subconjuntos sucessivos de posicionamentos 

obtidos por um objeto particular e podem definir uma série de movimentos típicos para um 

determinado objeto. Representam um conjunto de movimentos que são realizados com 

freqüência. De posse dessa informação, ao prever um movimento, pode-se optar pelo caminho 

comumente realizado, aumentando as chances de acerto na previsão de posicionamento. 

Suponha que o objeto móvel atualizou seu posicionamento às 08:10, 09:10 e 10:10 horas, e 

que o momento atual corresponde a 11:00 horas. Suponha também que seja submetida a 

seguinte consulta ao sistema: “Onde estava o objeto móvel a 15 minutos atrás (i.e. às 10:45)?”. 

A figura 2.6 mostra o posicionamento e os vetores de movimentação nas três últimas 

atualizações feitas pelo objeto móvel. 

 

Figura 2.6. Observações de posicionamento e o vetor de movimento de um determinado objeto 
móvel [BP00]. 

Suponha que na base de dados tem-se armazenado que os caminhos mais comuns usados 

pelo objeto móvel são os trechos de rota em destaque no mapa da figura 2.7. Tendo disponíveis 

informações sobre a velocidade média do objeto móvel nestes dois trechos e o seu vetor de 



Banco de Dados e Computação Móvel 

- 27 - 

movimento, as possíveis posições do objeto às 10:45 horas são os dois pontos em destaque da 

rota prevista que é exibida na figura 2.7. 

 

Figura 2.7. Exemplo de uso de perfil e histórico de movimentação (adaptada de [BP00]). 

2.4.2. Desvio e Incerteza 

Técnicas relativas aos conceitos de desvio e incerteza foram inicialmente propostas em 

[MJW+98]. O desvio é a diferença em unidade de espaço entre a posição real de um objeto 

móvel e a posição prevista pelo sistema de banco de dados. A incerteza é o raio em torno do 

objeto móvel representando a área na qual o objeto pode se encontrar (ver figura 2.8).  

                

Figura 2.8. Representação da incerteza. 

Esta área circular representa o espaço onde o objeto pode estar contido, chamado de área de 

incerteza. Além disso, a incerteza sempre se refere a uma reposta de consulta que envolve 

posicionamento de objetos móveis. Quanto ao desvio, este sempre aumenta com decorrer do 

tempo até atingir um limiar, que é o raio da circunferência representado pela incerteza. Quando 
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o desvio atinge o limiar diz-se que o objeto móvel fez uma viagem e é calculada uma nova 

incerteza baseada nos dados da viagem anterior. 

Em [MJW+98, SYW+99], políticas para atualização e modelagem da imprecisão são 

propostas. É definido o conceito de custo da informação, o qual consiste no custo de 

comunicação, de desvio e da incerteza. O custo da comunicação é o esforço gasto no envio de 

uma mensagem de atualização do objeto móvel ao servidor. Para tal custo, são levados em 

consideração algumas condições de ambiente, que consistem no custo de computação 

(processamento), na largura de banda de rede e na disponibilidade da rede. Esse custo pode 

mudar a cada unidade de tempo durante o percurso. O custo de comunicação deve ser definido 

nas mesmas unidades do custo do desvio. 

O custo do desvio depende tanto do tamanho do desvio quanto do tempo que ele persiste. 

Dessa forma, mesmo que o desvio não se altere, o custo é aumentado, visto que há a influência 

do tempo.  Assim, pode-se calcular o custo de um desvio a cada unidade de tempo t. O custo da 

incerteza também depende do tamanho da incerteza e do tempo que ela persiste. Portanto, para 

cada unidade de tempo, uma penalidade é adicionada ao custo do desvio.  

Em [SYW+99], algumas políticas de atualização de posicionamento são propostas. Dentre 

elas pode-se destacar: a técnica de cálculo inoperante adaptativo (ADR – Adaptive dead-

reckoning) e a técnica de cálculo inoperante da velocidade (SDR - Speed dead-reckoning). Tais 

propostas visam diminuir o custo total da informação por unidade de tempo, analisando o custo 

do desvio, da incerteza e da comunicação.  

A política de Speed dead-reckoning (SDR) especifica que quando o desvio superar a 

incerteza, deve-se efetuar a atualização. Assim, se um objeto se mover com a mesma velocidade 

que estiver prevista no SGBD, o desvio não atingirá a incerteza e não haverá necessidade de 

atualização. Entretanto, a cada variação na velocidade, o desvio vai modificando e, quando o 

desvio atingir a incerteza é feita a atualização. Já a política de Adaptive dead-reckoning (ADR) 

é similar ao SDR, sendo que modifica o tamanho da incerteza a cada atualização, visando 

minimizar o custo total da informação, ou seja, minimizar o valor do custo do desvio, da 

incerteza e da comunicação. 
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2.5. SGBD Comerciais 

No ambiente computacional, as ferramentas de software utilizadas para realizar geo-

processamento são denominadas de Sistemas de Informações Geográficas – SIG (Geographic 

Information Systems). A partir de 1980 começaram a surgir os primeiros SIG comerciais, 

motivados basicamente pelo surgimento da microinformática, que promoveu a redução de custo 

de aquisição e manutenção de hardware e de software. Com o aumento do interesse na 

utilização da análise espacial, desenvolveram-se várias funcionalidades e iniciou-se a ligação 

entre SIG e os sistemas de gerenciamento de banco de dados (SGBD), os quais passaram a 

suportar o armazenamento e gerenciamento dos dados geográficos de uma aplicação [MG05]. 

Existem atualmente no mercado diversas opções, proprietárias ou livres, de extensão 

espacial para SGBD objeto-relacionais: IBM/DB2 Statial Extender, Informix Spatial Datablade, 

MySQL Spatial Extension, Oracle Spatial e PostgreSQL/PostGIS. A seguir estão brevemente 

descritos alguns produtos. O escopo dessa avaliação se restringe aos produtos MySQL, Oracle e 

PostgreSQL., ressaltando algumas de suas características positivas e negativas. O escopo desta 

seção se limitou na análise funcional dos produtos. Portanto, não foram realizados testes 

operacionais, sejam eles de instalação, avaliação de desempenho, de estabilidade e de facilidade 

de uso. Uma visão mais detalhada é exposta nos quadros de 2.1 à 2.5.  

2.5.1. Oracle Spatial e Oracle Locator 

O Oracle Spatial [Murray03] possui funcionalidades avançadas para lidar com dados 

espaciais que dão suporte às aplicações GIS (Geographic Information Systems), e serviços 

baseados em localização. Ele é uma extensão espacial desenvolvida sobre o modelo objeto-

relacional do SGDB Oracle.  

Seu modelo de dados consiste em uma estrutura hierárquica de elementos, geometrias e 

camadas de dados. Tais camadas são compostas por geometrias, que por sua vez são compostas 

por elementos. Os elementos podem ser do tipo Point, LineString ou Polygon. Uma geometria 

pode ser formada por um único elemento ou por um conjunto homogêneo (MultiPoint, 

MultiLinesString ou MultiPolygon) ou heterogêneo (Collection) de elementos. Finalmente, cada 

camada de dados é formada por um conjunto de geometrias que possuem os mesmos atributos.  
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O Oracle Spatial é baseado nas especificações do OpenGIS [OGIS98] e contém um conjunto 

de funcionalidades e procedimentos que permitem armazenar, acessar, modificar e consultar 

dados espaciais de representação vetorial. Ele provê funções que realizam cálculos em 

geometrias, tais como, cálculo da área de um polígono e computação do perímetro de uma 

determinada geometria. Estas funcionalidades podem ser usadas, por exemplo, para a 

verificação da área total de um país ou do comprimento de uma rodovia interestadual.  

O Oracle Spatial permite também a criação de novos tipos de dados geométricos mais 

complexos, utilizando para isto, os seus tipos primitivos, através da linguagem de definição de 

dados SQL DDL [Urman02]. Tais tipos de dados podem ser usados, por exemplo, para definir 

regiões de vendas criando uma área de 5 milhas ao redor de cada escritório de vendas, encontrar 

a geometria que representa a união de duas regiões de vendas, ou encontrar a interseção entre 

duas regiões de vendas. Pode ser analisado também, se um objeto móvel, seguindo sua 

trajetória, vai alcançar ou não uma região de vendas, ou calcular quantos objetos móveis estão 

contidos dentro de uma região. Além disso, possui um mecanismo de indexação espacial, um 

conjunto de operadores e funções para realização de consultas, junção espacial e outras 

operações de análise espacial. 

Finalmente, o Oracle Locator está incluído regularmente e sem custo adicional nas duas 

principais distribuições do Oracle: Standard Edition e Enterprise Edition. No entanto, ele provê 

um conjunto limitado de funcionalidades, que são úteis apenas em sistemas de geoinformação 

mais simples. De uma forma geral, ele oferece apenas um conjunto de recursos espaciais básicos 

e limitados, o que exclui o referenciamento linear, funções para análise espacial, transformações 

de coordenadas espaciais, entre outros. 

2.5.2. PostGIS 

O PostGIS [PGIS05] é um módulo que adiciona entidades geográficas ao sistema de banco 

de dados objeto-relacional Postgree SQL [PG05]. Atualmente, a empresa Refractions Research 

Inc. [RR05] mantém a equipe de desenvolvimento dessa extensão, que segue as especificações 

da SFSSQL (Simple Feature Specification for SQL). A Refractions é uma companhia de 

consultoria em GIS (Geographic Information Systems) e banco de dados localizada em Victoria, 
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British Columbia, Canadá, especializada em integração de dados e desenvolvimento de software 

customizado.  

O PostGIS possui além da capacidade de armazenamento e recuperação de dados 

geográficos, possui um módulo que implementa diversas funcionalidades topológicas. O 

licenciamento do PostGIS é definido pela GNU GPL (General Public License) [GNU91], 

garantindo todas as liberdades de um software livre.  

O PostGIS conta com um grande número de funções para análises espaciais que estendem o 

próprio SQL do PostgreSQL. Em sua distribuição oficial, é possível armazenar vários tipos de 

dados geométricos, tais como: point, linestring, polygon, multipoint, multiline, multipolygon, e 

coleções geométricas. Algumas das principais funcionalidades do PostGIS são descritas 

resumidamente a seguir. 

• Disjoint: retorna verdadeiro se duas geometrias possuem algum ponto em comum; 

• Intersects: verifica se duas geometrias possuem uma interseção e retorna verdadeiro 

caso isto ocorra; 

• Touches: caso uma geometria toque espacialmente outra geometria, é retornado 

verdadeiro. 

• Crosses: analisa se duas geometrias se cruzam e retorna verdadeiro caso isto ocorra; 

• Within: checa se uma geometria está contida na outra e retorna verdadeiro caso seja 

confirmado; 

• Contains: retorna verdadeiro se uma geometria está contida em outra em outra 

geometria. 

• Centroid: retorna o identificador do centro da geometria como um ponto. 

• Área: calcula a área de um polígono ou multi-polígono. 

• Length: retorna o comprimento de uma curva. 
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2.5.1. Funcionalidades do MySQL Spatial Extensions 

O MySQL [MySQL06]  é um SGBD gratuito e de código aberto, podendo ser distribuído tanto 

com uma licença comercial quanto com uma licença integralmente baseada na GNU/GPL. A 

disponibilidade de sua extensão espacial está começa a partir da versão 4.1.0, lançada em abril 

de 2003. Tal extensão segue a especificação OGC (Open Geospatial Consortium), um consócio 

composto por mais de 250 companhias, agencias e universidades que participam do 

desenvolvimento de soluções voltadas para todos os tipos de aplicações que gerenciam dados 

espaciais. 

MySQL Spatial Extensions [MSE06] possui os tipos de dados baseados na especificação do 

OpenGIS [OGIS98]. Embora sua implementação tenha seguido de perto as funcionalidades 

especificadas na SFSSQL, sua extensão espacial apresenta algumas limitações que podem 

restringir significativamente a sua utilização, sendo que as principais são: 

• A extensão espacial só está disponível para o tipo de tabela MyISAM, que é a estrutura 

de armazenamento original e mais simples do MySQL. O problema é que, nesse caso, 

são inexistentes os mecanismos de controle de transação e de integridade referencial, o 

que limita a sua aplicabilidade a sistemas com baixo requisito de robustez e de 

complexidade. Essas limitações, no entanto, nem sempre são condizentes com a 

realidade do mercado; 

• Apenas um número muito reduzido de produtos da área de geo-processamento faz 

interface atualmente com o MySQL (vide Quadro 2.5). A sua utilização fica mais uma 

vez restrita apenas ao desenvolvimento de sistemas autocontidos, sem interação com 

outros produtos ou componentes de software correlatos, tais como bibliotecas de 

software, servidores de exibição de mapas, exibidores de dados espaciais. 

A seguir, são apresentados cinco quadros comparativos entre os produtos supra descritos, 

levando em consideração os critérios de identificação do produto, requisitos de software, 

compatibilidade com a SFSSQL, funcionalidades e conectividade com outros produtos. 
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  Quadro 2.1. Identificação dos Produtos [MG05]. 

 

 

Quadro 2.2. Requisitos de Softwares [MG05]. 
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Quadro 2.3. Compatibilidade com a SFSSQL [MG05]. 
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Quadro 2.4. Funcionalidades [MG05]. 
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Quadro 2.5. Conectividade com outros produtos [MG05]. 

 

2.6. Considerações Finais 

Neste capítulo, as principais características e os mais importantes desafios da computação 

móvel foram discutidos, exibindo algumas dificuldades relativas ao desenvolvimento de 

aplicações de objetos móveis. Alguns conceitos sobre objetos móveis foram listados, mostrando 

os principais problemas causados pela característica de mobilidade destes objetos. Finalizando, 

os três principais SGBD comerciais desenvolvidos para facilitar a implementação de aplicações 

móveis e espaciais foram apresentados. No próximo capítulo, algumas propostas relativas ao 

processo de modelagem conceitual de objetos móveis serão discutidas, mostrando como são 

definidos os tipos de dados e como são tratados alguns desafios inerentes à mobilidade. 
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                  Capítulo 

3  
Modelos de Dados para Objetos Modelos de Dados para Objetos Modelos de Dados para Objetos Modelos de Dados para Objetos 

MóveisMóveisMóveisMóveis    
 
 

3.1. Introdução 

Há uma larga variedade de aplicações que transportam ou manipulam objetos que mudam suas 

características espaciais através do tempo. Como exemplo, pode-se citar: aplicações de Sistema 

de Informações Geográficas (SIG) que representam a evolução de regiões espaciais sobre o 

tempo e outras aplicações espaciais relativas a sistemas de tempo real sensível a localização, tais 

como, sistemas de monitoramento de carros, trens e aeronaves. O domínio destas aplicações 

atualmente carece de suporte a banco de dados [TW+04]. É um desafio projetar um modelo de 

dados que integre todos os aspectos necessários para uma aplicação de banco de dados de 

objetos móveis e cubram as exigências das aplicações espaciais tradicionais.  

Tais modelos de dados habilitarão o armazenamento de objetos como entidades estruturadas, 

e então, permitirão consultas baseadas em sua estrutura espaço-temporal. Estes objetos podem 

ter propriedades espaciais que variam com o tempo. Destas propriedades dos objetos móveis, 

pode-se derivar sua posição e, se aplicável, sua orientação. O interesse maior está nos 

relacionamentos entre tais objetos. Os relacionamentos espaciais e/ou temporais existentes 

ilustram a necessidade de capturar como objetos dos bancos de dados móveis se relacionam 

entre si e com outros objetos. Um problema com as atuais abordagens [GBE+00, YM02], é a 

dificuldade delas serem implementadas, pois elas provêem um grande número de tipos de dados 

e operações que a maioria dos SGBDs comercias não suportam[Oli03]. 
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Como exemplo de uma aplicação de banco de dados para objetos móveis, considere o 

gerenciamento de frotas, envolvendo o armazenamento e as consultas sobre objetos espaço-

temporais. Para tal aplicação, considere um serviço de táxi que necessita saber continuamente a 

localização de uma patrulha de táxi, e deseja aperfeiçoar seu serviço. Possíveis consultas podem 

surgir: (i) Qual o táxi mais próximo do endereço especificado? (ii) Qual táxi irá estar 

aproximadamente a 5 km do endereço especificado nos próximos 10 min? (iii) Tem alguma 

trajetória dos táxis A e B que se cruzaram a 2 horas atrás? (iv) Supondo o conhecimento prévio 

da trajetória, os táxis A e B irão se encontrar a 2 km de distância nas próximas 2 horas? 

Tais consultas são difíceis de serem expressas nos atuais SGBD comercias que lidam com 

dados espaço-temporais, pois existe a necessidade de definir tipos de dados e operadores 

espaço-temporais para representar informações que possibilitam tais consultas envolvendo 

objetos móveis. 

Segundo Bey Yi [YM02], existem duas frentes de pesquisa em modelagem de objetos 

móveis. Uma das vertentes está orientada às aplicações altamente dinâmicas e as consultas 

visam o presente e o futuro próximo. A outra está mais orientada às aplicações de objetos 

móveis, em que o enfoque das consultas é sobre o histórico dos objetos. Esse tipo de aplicação 

geralmente é usado para extrair informações de padrão de comportamento. Em outras palavras, 

uma vertente cuida de dados que alimentam o banco de dados em tempo real, enquanto que a 

outra examina o conteúdo armazenado, mas sem a preocupação de seu monitoramento em 

tempo real. A seguir, algumas propostas de modelos de banco de dados sobre objetos móveis 

que existem na literatura serão descritas. 

3.2. Modelo MOST 

O modelo MOST (Moving Objects Spatial-Temporal) [SWC+97, WXC+98, SWC+99, 

WSX+99] se propõe a resolver o problema da atualização dos dados representando a posição de 

um objeto móvel em função do tempo. Assim, a posição de um objeto móvel é dada em função 

de seu vetor de movimento (por exemplo, para o norte, a 60 Km/h).  É considerado um nível 

elevado de abstração dos dados, no qual vetores de movimento (melhor que sua posição) são 

representados como um atributo de um objeto pontual.  Obviamente que o vetor de movimento 
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de um objeto pode mudar (podendo assim ser atualizado), mas na maioria dos casos, esta 

atualização ocorre menos freqüente do que mudanças na posição do objeto. 

No MOST, o banco de dados é representado como um conjunto de classes.  Um objeto 

especial do banco de dados chamado time fornece o tempo atual em cada instante. Seu domínio 

é o conjunto dos números naturais, e seu valor é incrementado em uma unidade a cada instante. 

Algumas classes são designadas como espaciais.  Uma classe espacial possui três atributos, 

chamados de X.POSITION, Y.POSITION, Z.POSITION, denotando a posição do objeto no 

espaço.  Os objetos das classes espaciais têm um conjunto de métodos espaciais associados a 

eles.  Cada método recebe objetos espaciais como argumento.  Intuitivamente, estes métodos 

representam relacionamentos espaciais entre os objetos em algum instante do tempo, e retornam 

verdadeiro ou falso, indicando se o relacionamento está ou não satisfeito naquele tempo.  Por 

exemplo, os métodos INSIDE(o,P) e o OUTSIDE(o,P) representam  relacionamentos espaciais.  

Cada um deles passa como argumento um objeto do tipo ponto (o) e um objeto do tipo polígono 

(P) em um dado instante t, verificando se o objeto o está dentro ou fora do polígono P, dado um 

instante de tempo. Um outro exemplo de um relacionamento espacial é obtido pelo método 

WITHIN-A-SPHERE(r, o1, ..., ok). Seu primeiro argumento é um número real r que representa o 

raio de uma esfera, e seus argumentos restantes são objetos móveis pontuais.  WITHIN-A-

SPHERE indica se os pontos podem ou não estar incluídos dentro de uma esfera de raio r. 

Existem também os métodos que retornam um valor inteiro.  Por exemplo, o método DIST(o1, 

o2) recebe como parâmetros dois pontos e retorna a distância entre eles.  

3.2.1. Atributos dinâmicos 

Considere um objeto móvel cuja posição no espaço tri-dimensional em algum instante do tempo 

é dada pelos valores das coordenadas x, y e z que são atributos dinâmicos. Um atributo dinâmico 

A possui três sub-atributos, A.value, A.updatetime, e A.function, no qual A.updatetime é o 

instante em que o vetor de movimento é atualizado, A.value é valor da coordenada no instante 

da atualização (A.updatetime), e A.function é uma função de uma única variável t que tem o 

valor 0 em t = 0.  O valor de um atributo dinâmico depende do tempo, e é definido como segue.  

No tempo A.updatetime, o valor de A é A.value, e na próxima atualização de A, o valor de A no 

tempo A.time + t0 será dado por A.value + A.function(t0). Em outras palavras, as posições são 
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calculadas verificando-se a diferença entre o tempo da consulta e o tempo de atualização 

aplicado à uma função de deslocamento. Assim, a resposta de uma consulta pode ser diferente 

em dois instantes de tempo t1 e t2, mesmo que o banco de dados não tenha sido atualizado 

explicitamente entre estes dois instantes de tempo. 

3.2.2. Tipos de consultas MOST 

O modelo MOST define três tipos de consultas para localização e recuperação de dados sobre 

objetos móveis: instantânea, contínua e persistente. 

3.2.2.1. Consulta Instantânea 

Uma consulta instantânea no tempo t é uma consulta avaliada em um instante de tempo t, sendo 

t geralmente o tempo em que a consulta é submetida, mas pode ser um valor no tempo futuro, 

por exemplo, daqui a 5 minutos. Considere a seguinte consulta: “Mostre os hotéis dentro de um 

raio de 5 quilômetros da minha posição”.  Quando considerada como uma consulta instantânea, 

ela retorna um conjunto de hotéis, que são apresentados ao usuário imediatamente depois dela 

ser avaliada. Uma consulta instantânea pode se referir a um tempo futuro e pode consultar mais 

de um estado do banco de dados. Considere a consulta: “Mostre os hotéis que eu alcançarei 

dentro de três minutos”. Como resposta, tem-se todos os hotéis que se encontram próximos da 

trajetória do objeto nos próximos três minutos. Para isso, é necessário o uso de previsão de 

movimentação para que o sistema de banco de dados informe a trajetória e a posição do objeto 

móvel nos próximos três minutos. 

3.2.2.2. Consulta Contínua 

Uma consulta contínua em um instante de tempo t é uma sucessão de consultas instantâneas, 

uma para cada instante de tempo t’ > t, ou seja, o sistema considera uma consulta contínua como 

uma consulta instantânea que é re-submetida a cada instante de tempo (enquanto o objeto móvel 

estiver se movendo) até ser cancelada ou expirada (por exemplo, quando a condição da consulta 

for alcançada). 

Claramente, avaliar continuamente uma consulta seria muito ineficiente.  Preferivelmente, 

quando uma consulta contínua é submetida, o algoritmo de processamento MOST avalia a 

consulta uma vez, e retorna um conjunto de tuplas.  Cada tupla consiste em uma instanciação ρ 
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dos objetos, possuindo um intervalo de tempo inicial e final (begin e end). A tupla (ρ, begin, 

end) indica que a tupla ρ está na resposta das consultas instantâneas submetidas continuamente 

em um tempo inicial até um tempo final.  

Obviamente, uma atualização explícita do banco de dados pode mudar a resposta de uma 

consulta contínua.  Por exemplo, é possível que o algoritmo de avaliação da consulta produza a 

tupla (ο,5,7), indicando que o objeto οοοο satisfaz a consulta entre os instantes de tempo 5 e 7.  Se 

o vetor de movimento do objeto οοοο for atualizado antes do instante 5, a tupla poderá necessitar 

ser substituída por (ο,6,7), ou pode necessitar ser removida.  Conseqüentemente, uma consulta 

contínua tem que ser reavaliada quando ocorre uma atualização que afete seu conjunto de tuplas 

como resposta. 

Um exemplo para uma consulta contínua consiste em: “Retorne todos os hotéis em um 

intervalo de tempo entre 20 e 30 minutos, que estejam dentro do raio de 3Km da minha posição 

atual”. Como reposta tem-se uma lista inicial de hotéis satisfazendo os predicados da consulta. 

Considerando que tal consulta tenha sido feita de um dispositivo móvel em movimento, então, 

caso o vetor de movimento mude sua direção, com o decorrer do tempo, novos hotéis entrariam 

no conjunto de resposta e outros sairiam dele. 

3.2.2.3. Consulta Persistente 

Uma consulta persistente em um momento t é uma sucessão de consultas instantâneas, todas 

iniciadas no tempo inicial t. As consultas são avaliadas a cada tempo t’ > t em que o banco de 

dados é atualizado. Este tipo de consulta necessita, ao menos, de um breve armazenamento 

histórico. Os resultados podem depender da atualização da velocidade submetida ao sistema de 

banco de dados em função do tempo. A seguir, tem-se um exemplo de uma consulta persistente: 

“Retorne os objetos cuja velocidade dobrará nos próximos 5 minutos”. Para responder este tipo 

de consulta é necessário que o SGBD possua alguns registros de velocidades armazenadas 

anteriormente, pois analisando os dados históricos, é possível prever uma possível velocidade 

no tempo futuro.  

A desvantagem do modelo MOST é que ele não descreve a trajetória completa dos objetos 

móveis. A informação da trajetória só é armazenada desde o tempo da última atualização até o 
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futuro próximo. Uma questão importante considerada por esse modelo é o balanceamento entre 

o número de atualizações de dados e a imprecisão das posições armazenadas no banco de dados. 

Outra vantagem é que ele consegue satisfazer consultas sobre posicionamento no futuro 

próximo ou em momentos no qual a base de dados não tenha sido ainda atualizada. Para isto, é 

usado o conceito de atributo dinâmico. 

3.3. Modelo de Bei Yi 

No modelo proposto em [YM02], o movimento de um objeto é a história da mudança da sua 

posição considerando a geometria da mudança. O retrato dessa história é a trajetória do objeto. 

Dessa maneira, pode-se considerar que a trajetória é a definição do movimento armazenado 

como uma composição particular de tempo e espaço. 

A trajetória é o registro do movimento. Ela demonstra a evolução da posição de um objeto 

móvel. É possível aproximar um movimento com pequenas trajetórias indexadas no tempo. 

Dessa maneira, o movimento de um objeto pontual é um conjunto de pontos que formam uma 

reta, o movimento de um objeto linear é um conjunto de linhas que formam uma polilinha ou 

podem formar um polígono. O movimento de um polígono é um conjunto de polígonos que 

formam um poliedro cuja projeção no plano espacial 2D é também um polígono. Se o objeto 

ficar em repouso por um intervalo de tempo, sua trajetória pode ser representada por um ponto. 

Dessa maneira, a projeção do movimento no plano espacial pode ser vista através de um objeto 

geométrico como ponto, reta ou polígono. Conseqüentemente, uma operação espacial sobre um 

objeto móvel não precisa mais envolver o atributo temporal. Isso pode ser vantajoso, pois alguns 

operadores podem ser implementados de maneira similar a operadores estritamente espaciais.  

O modelo de Bey Yi é mostrado na figura 3.1. Este modelo é orientado a objetos e é voltado 

a dados vetoriais (denominados geo-objetos), que geralmente são representados por ponto, linha 

ou polígono. No espaço geográfico, os geo-objetos se relacionam, possuindo cada um seu estado 

(atributos) e comportamento (métodos), e podem ser temporais ou atemporais. Quando 

temporais, eles descrevem a história dos objetos (incluindo seus atributos convencionais e 

espaciais). Na figura 3.1, a classe Time (com subclasses Event, Interval e TempElement) 

descreve os atributos temporais. O modelo considera objetos: (i) estritamente temporais, 

armazenados na classe TempObject e suas subclasses, e (ii) estritamente espaciais, gerenciados 
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na classe GeoObject e suas subclasses. A classe SpatialTempObject representa os geo-objetos 

temporais. A variação temporal de atributos espaciais é expressa pela classe GeomT. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1. Diagrama de classes do modelo de Bei Yi. 

A classe SpT é especializada em duas classes: ChangeObject e MoveObject. Um objeto 

móvel é uma especialização do objeto espaço-temporal e difere dos objetos tradicionais de bases 

de dados espaço-temporais por mudar continuamente a sua localização. Portanto, os objetos 

espaço-temporais são representados pela classe ChangeObject e os objetos móveis são 

representados por MoveObject. 

Sendo a classe MoveObject uma especialização da classe SpT, ela possui componentes 

espaciais e temporais. Um objeto MoveObject é composto por uma lista de TrajT. A classe 

TrajT possui atributos não-espaciais para guardar informações específicas de representação (eg. 

tipo de projeção, escala), pois cada trajetória pode ser representada de maneira diferente. O 

componente espacial da classe TrajT é TrajGeomT que descreve a geometria da trajetória. Note 

que TrajT possui uma lista de TrajGeomT, pois cada TrajGeomT representa uma trajetória de 

movimento uniforme do objeto móvel. A concatenação desses pequenos trechos de trajetória 
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compõe a trajetória contínua final. Note que cada trajetória representada pelo objeto do tipo 

TrajT denota um intervalo de movimento contínuo. Se houver descontinuidade (por falha de 

amostragem ou por quebras semânticas que a aplicação determina), um novo objeto do tipo 

TrajT é criado. TrajGeomT é a classe abstrata de geometrias que descrevem trajetórias. É 

possível representar a trajetória de um objeto espacial 2D através de pontos, linhas e polígonos. 

É por esta razão que a classe TrajGeomT pode ser especializada em TrajPointT, TrajLineT ou 

TrajPolygonT. Objetos PointTrajT, LineTrajT e PolygonTrajT descrevem, respectivamente, as 

trajetórias pontuais, lineares e poligonais. Considere um objeto pontual: se ele ficar em repouso, 

sua trajetória pode ser representada por um objeto do tipo PointTrajT. Um objeto do tipo 

PointTrajT é definido pela tupla ((x1,y1),(t1,t2)), onde x1 e y1 descrevem a localização, e [t1,t2] 

descreve o intervalo de tempo em que o objeto permanece no mesmo lugar. 

Quando um objeto pontual se locomove, o seu movimento contínuo pode ser descrito por 

uma lista de objetos do tipo TrajLineT, representado por tuplas da seguinte maneira: (<xiyi >,< 

xfyf >, [t1t2]) onde xiyi e xfyf  são as posições iniciais e finais do trecho e [t1t2] denota o intervalo 

de tempo necessário para percorrer o trecho. Um objeto do tipo TrajPolygonT é semelhante a 

TrajLineT, onde os pontos de início e fim são substituídos por uma lista de pontos que 

descrevem o polígono durante um intervalo de tempo. 

Uma contribuição deste modelo é o conceito de grupo de objetos móveis. Um grupo de 

objetos é formado por entidades independentes do mesmo tipo, que permite cada integrante do 

grupo ter sua própria trajetória. A trajetória do grupo é descrita pela composição de todas as 

trajetórias individuais. Para isso, faz-se uso da classe GroupMoveObject a qual é uma 

especialização do MoveObject. 

O modelo de Bei Yi possui algumas vantagens: trata o aspecto de mobilidade de regiões, 

possui uma série de operadores para relacionar os diferentes tipos de objetos, define uma série 

de classes para representação dos objetos e de suas trajetórias. A desvantagem do modelo 

consiste em não dar suporte a consultas no futuro próximo, e não possui implementação de uma 

aplicação que valide o modelo. 
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3.4. Modelo CHOROCHRONOS 

O modelo CHOROCHRONOS [FGN+00, FGG+99, GBE+00, GBE+98, ES02] considera 

bancos de dados espaço-temporais que suportam objetos espaciais que continuamente variam 

sua posição e extensão. Ele considera uma estrutura espacial complexa, como por exemplo, 

cadeias de linhas e regiões com buracos. O modelo de dados é definido como uma coleção de 

tipos de dados e operações que podem ser implementados através de tipos de atributos de 

qualquer modelo de dados de SGBD (por exemplo, relacional, ou orientado a objetos) para obter 

um modelo completo e uma linguagem de consulta. 

Nos trabalhos [EGS+99, EGS+98], é proposta uma abordagem orientada a tipos de dados 

para modelar e consultar dados espaço-temporais. A idéia é representar o crescimento temporal 

de entidades espaciais em certos tipos de dados, tais como ponto móvel ou região móvel. 

Valores de tais tipos são funções que associam cada instante de tempo a um ponto ou um valor 

de região. As operações apropriadas são fornecidas nestes tipos para suportar consultas. 

Em [GBE+00], os tipos de dados moving points e moving regions são definidos 

formalmente. Um ponto móvel pode ser definido como uma função contínua de tempo no plano 

2D ou como um polígono no espaço tri-dimensional (2D + tempo). Uma região pode ser 

definida como um subconjunto conectado do plano com interior não vazio, ou como um 

polígono com buracos poligonais.  Apesar de terem sido definidas para o espaço bi-dimensional, 

ambas as abstrações são válidas também para o espaço tri-dimensional. 

Um valor do tipo point é um ponto no plano cartesiano (2D). O tipo points representa um 

conjunto finito de pontos. O tipo line é uma seqüência de curvas contínuas no plano. O tipo 

region é um conjunto finito de superfícies (face), no qual cada superfície é um subconjunto 

conectado por um plano com o interior não vazio. Uma superfície pode conter ou não buracos 

no seu interior. O tipo instant oferece um domínio temporal no mesmo formato dos números 

reais. O construtor do tipo range produz os tipos cujos valores são conjuntos finitos de 

intervalos de elementos disjuntos sobre o domínio do argumento passado como parâmetro para 

o mesmo. O construtor do intime produz tipos que associam um instante do tempo com um 

valor do domínio do argumento passado como parâmetro. 
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O mais importante construtor de tipos é o moving. Ele possibilita a qualquer um dos tipos 

citados possuir uma série finita e contínua de valores em função do tempo para o domínio que 

for passado como argumento. Por exemplo, um valor moving(region) é uma função do tempo 

em valores da região, ou seja, corresponde a diferentes valores de regiões associados com 

diferentes intervalos de tempo. 

Um mecanismo chamado lifting permite que todas as operações definidas sobre tipos de 

dados não-temporais sejam aplicadas uniformemente e consistentemente aos tipos temporais 

("moving") correspondentes.  

O modelo especifica diversas operações sobre objetos móveis. As especificações genéricas 

de assinaturas e de operações podem ser encontradas em [GBE+98] e [GBE+00].  Somente 

instâncias especiais e necessárias para os exemplos são apresentadas quadro 3.1. 

Quadro 3.1. Exemplo de operadores do modelo CHOROCHRONOS. 

Operação Assinatura 
trajectory moving(point)                                   �      line 

Length Line �      real 

Distance moving(point) ×  moving(point)      �      moving(real) 

Atmin moving(real)                                   �      moving(real) 

Initial moving(real)                                   �      intime(real) 

Val intime(real)                                    �      real 

A projeção de pontos móveis no plano pode consistir em pontos e em linhas.  A operação 

trajectory computa as partes da linha de tal projeção.  A operação length determina o valor do 

comprimento da linha. A distância entre dois pontos móveis é calculada por distance.  A 

operação atmin restringe um movimento real a todos os tempos com o mesmo valor mínimo 

real.  O primeiro par (instant, real) de um movimento real é retornado pela operação initial.  A 

operação val é aplicada ao par (instant, real) e projetada no segundo componente. 

As operações citadas suportam a consulta: “Retorne todos os vôos da Recife Linhas Aéreas 

em um raio de 5Km”. Tal consulta é codificada na figura 3.2, e utiliza apenas projeção no 

espaço. Um verdadeiro exemplo de uma consulta espaço-temporal, que não pode ser respondida 

com ajuda das projeções, é: "Procure todos os pares de aviões que durante seu vôo venham estar 

a 500 metros um do outro". Tal consulta é exibida na figura 3.3. e ilustra uma instância de uma 
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junção espaço-temporal. Note que a operação distance é usada em sua versão estritamente 

temporal. 

 

 

Figura 3.2. Exemplo de consulta que utiliza projeção no espaço. 

 

 

 

Figura 3.3. Exemplo de consulta que utiliza a instância de uma junção espaço-temporal. 

 Em [FGN+00], é definida uma especificação de alto nível da estrutura de dados utilizada 

para mapear tipos de dados do modelo discreto para SGBD espaço-temporais. Em [ES02], são 

apresentados predicados espaço-temporais para incrementar as consultas sobre objetos móveis. 

A vantagem deste modelo consiste em considerar regiões e não apenas pontos móveis. Seus 

tipos de dados mantidos em um SGBD definem operações que podem ser utilizadas por uma 

linguagem acesso a dados (e.g. SQL). Porém, o modelo é excessivamente abstrato, além de 

definir um número tão grande de tipos de dados e operações que podem tornar a sua 

implementação difícil [Oli03]. 

3.5. Modelo MOMENT 

No modelo MOMENT (Modelo de Objetos em Movimento) proposto em [Oli03], o objeto 

móvel é considerado como sendo um ponto, cuja posição está sempre relacionada a um instante 

de tempo, dando à base de dados, características espaço-temporais. Os pontos móveis devem 

trafegar através de vias e esporadicamente alterar seu trajeto, sendo possível a mudança de via 

ao passar por um cruzamento. 

No MOMENT, os objetos móveis têm suas informações armazenadas na base de dados, 

registrando dados sobre a movimentação contínua dos objetos, armazenando-os de forma 

discreta. As operações deste modelo podem ser realizadas tanto sobre objetos estáticos quanto 

sobre dinâmicos. 

SELECT airline, id 
FROM  planes 
WHERE airline = ”Recife” AND length(trajectory(flight)) > 5000 

SELECT p.airline, p.id, q.airline, q.id 
FROM   planes p, planes q 
WHERE  val(initial(atmin(distance(p.flight, q.flight)))) < 0.5 
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O MOMENT usa algoritmos de previsão de movimentação para satisfazer as consultas 

realizadas em instantes de tempos nos quais os registros não tenham sido ainda armazenados na 

base de dados, prevendo assim onde o objeto móvel estaria naquele instante de tempo. A 

posição do objeto móvel é armazenada como um atributo dinâmico. 

Para realizar melhor a previsão da movimentação, são criados perfis de movimentação dos 

objetos, armazenando velocidades que o objeto costuma manter em determinados trechos e 

caminhos normalmente percorridos, de forma a facilitar a tomada de decisão acerca de qual 

caminho o objeto teria tomado quando existirem várias possibilidades. 

O MOMENT tem como vantagem a modelagem de objetos espaciais 2D, dando suporte para 

movimentação de objetos pontuais e regiões móveis. Além disso, outra característica do 

MOMENT é a simplicidade das classes e dos operadores, tornando o modelo facilmente 

implementável e de fácil extensão. Outra contribuição importante é a especificação do histórico 

e perfil de movimentação, ajudando assim, na previsão da posição do objeto móvel. Resultados 

sobre validação do modelo usando um SGBD objeto-relacional podem ser encontrados em 

[Oli03]. A desvantagem desse modelo consiste em não descrever a trajetória completa dos 

objetos móveis. Além disso, o MOMENT não trata a imprecisão dos Sistemas de Banco de 

Dados para Objetos Móveis.  

3.6. Modelo de Vazirgiannis et al. 

No trabalho proposto em [VW01], um modelo de dados para objetos móveis e conjunto de 

operadores específicos para tratar consultas que envolvem tais objetos são definidos. Este 

modelo serve de base para um sistema de consultas espaço-temporais, no qual objetos móveis 

pontuais se movem por redes de estradas. 

Neste modelo de dados, cada tupla representa um bloco de uma cidade, e cada bloco consiste 

em um trecho de uma estrada que começa em um cruzamento entre vias e se estende até o 

próximo cruzamento. Cada trecho de uma estrada é representado no modelo pelo tipo Polyline. 

Um bloco do tipo Polyline consiste em uma seqüência de coordenadas 2D: (x1,y1),(x2,y2), ..., 

(xn,yn). O atributo Fid identifica cada bloco.  O atributo Meters corresponde ao tamanho do 

bloco em metros. O atributo Drive-Time é o tempo de uma viagem em minutos. Uma viagem é a 

distância percorrida entre o final de um bloco até o final do próximo bloco. 
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Uma interseção entre duas estradas é o ponto final de quatro blocos polyline. O conjunto de 

todas as estradas forma um mapa. Cada mapa é um grafo não orientado, com as tuplas 

representando as extremidades do gráfico. O mapa pode ser usado como base para localização 

dos objetos móveis. Um importante conceito é o da trajetória de um objeto móvel. 

Intuitivamente, dada uma rota de um objeto, cada ponto na rota será percorrido pelo objeto 

móvel e estará associado com o tempo no qual o objeto percorreu aquele trecho. 

A rota de um objeto móvel O é especificada por uma coordenada inicial (start_point), o 

tempo inicial e a coordenada final (end_point). Uma rotina externa disponível na maioria dos 

Sistemas de Informações Geográficas calcula o menor custo (distância ou tempo da viagem) do 

caminho representado no mapa. Este caminho é denotado por P(O) e é determinado como uma 

seqüência de blocos. 

Visto que P(O) é um caminho no gráfico do mapa, o ponto final de um bloco de linhas é o 

ponto inicial do próximo bloco. Assim, a rota total representada por P(O) é uma linha denotada 

por L(O). Dado que uma viagem tem um tempo inicial, para cada trecho de um segmento de 

linha em L(O), é calculado o tempo de movimentação do objeto O em relação ao ponto inicial 

do segmento, e a distância deste ponto para começo da rota. Desta forma, sabe-se o quanto o 

objeto móvel já percorreu em uma determinada rota. 

A trajetória de um objeto O, denotada por T(O), é uma relação com os atributos 

SEQUENCE#, x, y, t, b. Uma tupla [i, (x,y), ti, b] nesta relação, indica que (x,y) é o i’ésimo (i) 

ponto intermediário na rota L(O), e que o objeto O chegará em tal ponto no tempo ti. A 

trajetória pode representar mais de uma viagem do mesmo objeto. Neste caso, a primeira tupla 

da segunda viagem indica, usando o atributo Booleano b, que o segmento de linha entre o ponto 

final da primeira viagem e os pontos iniciais da segunda viagem não é parte de qualquer rota do 

objeto. Em outras palavras, se b é falso na primeira tupla da trajetória, então o local onde se 

encontra o objeto entre ti-1 e ti é desconhecido. De outra forma, se b é verdadeiro, então o 

objeto está localizado entre os dois instantes de tempo, e a sua localização no intervalo de tempo 

é computada por interpolação (ver figura 3.4).  



Trabalhos Correlatos 

- 50 - 

 
Figura 3.4. Representação de um ponto móvel (adaptada de [VW01]). 

A figura 3.5 dada a seguir, mostra como é definido o tipo trajetória em termos de uma instrução 

SQL DDL [Ora97]: 

 

 

Figura 3.5. Representação de um ponto móvel (adaptada [VW01]). 

A relação MOVING-OBJECT tem atributos adicionais, tais como COLOR, WEIGHT e 
DRIVER. Então, a relação de objetos móveis (M_O) pode ser definida como codificada na 
figura 3.6: 

 

 

Figura 3.6. Criação de um objeto móvel (adaptada [VW01]). 

Nos atributos da relação M_O, T é usado como uma indexação espacial 3D, ou seja, 

indexação espaço-temporal no espaço 2D + tempo [VTS98, WXC+98]. A consulta para 

selecionar a trajetória de um objeto O é mostrada na figura 3.7.  

 

 

Figura 3.7. Consulta sobre um objeto móvel (adaptada [VW01]). 

CREATE TYPE trajectory AS OBJECT 
(SEQUENCE# integer, x integer, y integer, t real, b boolean); 

 

CREATE TYPE M_O AS OBJECT (OBJECT_id integer, T trajectory, 
color integer, drive person_id); 
 

Q1: SELECT M_O.T FROM M_O WHERE OBJECT_id = O; 
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O modelo precisa de uma função que retorne a distância viajada ao longo da rota de um 

objeto entre dois pontos que pertencem à rota. Como a rota de um objeto é definida como um 

polígono p, tal função é definida como: route-distance (Polyline P, 2D_point p1, 2D_point p2).  

Há uma ordem entre p1 e p2, isto é, p1 é visitado antes que p2 na rota. Similarmente é definida 

a função route-travel-time.  

Uma das vantagens do modelo descrito nesta seção é a definição de um conjunto básico de 

tipos de dados. Além disso, são definidos alguns operadores que enriquecem bastante as 

consultas sobre dados espaço-temporais através de uma extensão da linguagem SQL, podendo 

satisfazer o cenário de algumas aplicações que envolvem objetos móveis, como por exemplo, 

um cenário de redes de estradas. 

3.7. Modelo de Sistla et al. 

Em [SWC+99], Sistla et al. considera o problema da atualização em banco de dados de 

objetos móveis. É proposto um modelo de custo da informação que captura a incerteza, o desvio 

e a comunicação, visando determinar quando a localização de um objeto móvel deve ser 

atualizada no banco de dados. Para isso, é proposta a técnica de cálculo inoperante adaptativo 

(ADR – Adaptive dead-reckoning). Tal proposta visa diminuir o custo da informação por 

unidade de tempo, analisando o custo do desvio, o custo da incerteza e o custo da atualização. 

Para melhor entendimento de tal modelo, é necessário apresentar os conceitos de desvio e 

incerteza. O desvio é o valor que representa a distância entre a posição de um objeto móvel m 

prevista pelo SGBD e a posição real de m. Caso haja uma consulta sobre o posicionamento de m 

entre duas atualizações, o SGBD utilizará uma função de velocidade para estimar a localização 

desejada. Este método de modelagem da localização foi inicialmente apresentado em [SWC+97, 

WXC+98]. A diferença entre a posição estimada e a posição real no tempo t é o desvio, 

representado pela função d(t). A incerteza (I) é o tamanho da área onde o objeto possivelmente 

se encontra. Basicamente, existem duas técnicas de atualização: limite de tempo e limite de 

espaço. Na primeira, os dados são atualizados em intervalos de tempo pré-determinados. Na 

segunda técnica, na qual a política ADR se baseia, a base de dados só é atualizada quando o 

objeto atingir um determinado grau de incerteza ou limiar. 
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O modelo de dados apresentado em [SWC+99] é simples e possui algumas classes espaciais. 

Um objeto espacial pode ser neste modelo, um ponto, uma linha ou um polígono no espaço 

bidimensional. Um ponto pode ser classificado como móvel ou estacionário. Um objeto pontual 

O tem sua localização representada pelo atributo L. Se o objeto pontual é estacionário, seu 

atributo de localização possui dois sub-atributos, L.x e L.y, representando as coordenadas x e y 

do objeto. Se o objeto for móvel, seu atributo de localização L possui seis sub-atributos: L.route, 

L.startlocation, L.starttime, L.direction, L.speed e L.uncertainty. As semânticas de cada um 

desses sub-atributos são dadas a seguir. 

L.Route: Linha espacial indicando a rota por onde o objeto deve se locomover (conjunto de 

pontos). É assumido que o objeto móvel se move ao longo de uma rota predefinida. 

L.Startlocation: É um ponto na rota (L.route). É a localização do objeto móvel no tempo 

L.starttime, ou seja, corresponde ao ponto onde o objeto se encontrava na última atualização. 

L.Starttime: É o instante de tempo da última atualização da localização. Corresponde ao 

instante em que o objeto estava em L.startlocation. 

L.Direction: É um valor binário que indica se o objeto está a favor ou contra a rota. Este 

valor pode corresponder a norte-sul, ou leste-oeste. 

L.Speed: Função que representa a localização futura do objeto (localização prevista). Uma 

forma simplificada seria considerar um movimento uniforme (velocidade constante) e utilizar a 

função S = Vx(t-t0). Nesta função, V é o atributo L.speed, t0 é o atributo L.starttime e t é o tempo 

decorrido após o objeto percorrer uma distância S. 

L.Uncertainty: Pode ser uma constante ou uma função do tempo passado desde L.starttime. 

Representa a incerteza e pode mudar automaticamente com o passar do tempo. Quando o desvio 

atinge o limiar da incerteza, a atualização de posição é feita e a incerteza é recalculada. 

Neste modelo, quando o sistema  de banco de dados não é capaz de responder sobre a 

posição exata do objeto, ele oferece uma resposta baseada em previsão do posicionamento que 

segue o seguinte formato: o objeto está em uma posição (x,y) com uma incerteza I, onde I é o 

tamanho da área onde o objeto possivelmente se encontra. 
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O valor da incerteza é modificado a cada atualização baseada no custo total da informação. 

Tal custo consiste na soma do custo de comunicação, de desvio e da incerteza. O custo da 

comunicação é o custo envolvido no envio de uma mensagem de atualização do objeto móvel ao 

servidor. Esse custo pode ser um valor que represente o custo de computação, a largura de 

banda de rede e a disponibilidade da rede. Durante o percurso, esse custo pode mudar a cada 

unidade de tempo. O custo da comunicação deve ser definido nas mesmas unidades do custo do 

desvio. O custo do desvio depende tanto do tamanho do desvio quanto do tempo em que ele 

persiste. Dessa forma, mesmo que o desvio não se altere, o custo é aumentado, visto que há a 

influência do tempo.  Assim, pode-se calcular o custo de desvio a cada unidade de tempo t. O 

custo da incerteza também depende do tamanho da incerteza e do tempo em que ela persiste. 

Portanto, a cada unidade de tempo é atribuída uma penalidade que é adicionada ao custo do 

desvio. 

O objetivo da política adaptativa de cálculo inoperante é encontrar um determinado K, que é 

a incerteza representada no SGBD. Assim, pretende-se encontrar um K que minimize o custo 

total da informação. 

A principal vantagem desse modelo consiste em diminuir o número de atualizações entre a 

unidade móvel e o servidor, e mesmo assim, manter a base de dados atualizada com um grau 

alto de consistência. A incerteza associada às consultas sobre os objetos móveis enriquece esse 

modelo, pois dá suporte a imprecisão do banco de dados, fornecendo ao usuário, uma margem 

de erro para tais consultas. A desvantagem desse modelo é que os objetos só podem se mover 

por rotas pré-definidas pelo usuário, tornando o modelo inviável para objetos que se movem por 

rotas livres, ou seja, impede que os objetos alterem seus trajetos durante suas viagens. 

3.8. Considerações Finais 

Este capítulo tratou do estado da arte acerca de modelagem de dados para objetos móveis. 

Foi feito um levantamento dos modelos correlatos já existentes na área, assim como uma análise 

crítica sobre cada um deles, visando descobrir as vantagens e deficiências de tais modelos. No 

próximo capítulo será apresentado o modelo de dados do MODAS (Mobile Object Database 

Adaptive System). Em seguida, será feita uma análise comparativa entre o modelo de dados do 

MODAS e os modelos discutidos neste capítulo. 
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                  Capítulo 

4  
O Sistema MODASO Sistema MODASO Sistema MODASO Sistema MODAS    

 

 

4.1. Introdução 

Nos capítulos anteriores, foram vistos alguns conceitos básicos relativos aos sistemas de 

computação para objetos móveis e suas aplicações. Além disso, foram mostrados os principais 

desafios causados pela mobilidade de tais objetos, e algumas técnicas que visam balancear o 

custo da informação com a imprecisão dos sistemas de banco de dados para objetos móveis. 

 Neste capítulo, será apresentado um Sistema Adaptativo de Banco de Dados para Objeto 

Móvel, denominado MODAS (Mobile Object Database Adaptive System). Serão mostrados 

como o MODAS gerencia o balanceamento entre o custo da informação e a imprecisão do 

banco de dados, e como seu modelo de dados define um conjunto básico de tipos de dados para 

dar suporte às aplicações de banco de dados para objetos móveis. Além disso, a arquitetura do 

sistema será descrita, incluindo a especificação das funcionalidades de cada um de seus 

componentes.  

O restante deste capítulo está organizado da seguinte forma. A seção 4.2 exibe as 

características do modelo de dados do sistema MODAS, juntamente com a descrição de cada 

classe e de como elas podem ser utilizadas pelas aplicações de objetos móveis. Em seguida, a 

arquitetura do sistema é descrita na seção 4.3. Então, a seção 4.4 apresenta uma análise 

comparativa entre o modelo de dados do MODAS e os modelos de dados dos trabalhos 

correlatos. Finalmente, a seção 4.5 contém algumas considerações finais sobre este capítulo. 
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4.2. Modelo de Dados do MODAS 

Nesta seção, o modelo de dados do sistema MODAS será apresentado. A descrição de suas 

classes, atributos, métodos e o detalhamento dos mecanismos utilizados para prover 

funcionalidades básicas e resolver problemas inerentes das aplicações de objetos móveis serão 

mostrados. 

 O sistema MODAS tem como ponto focal tentar resolver o problema da atualização de 

posicionamento dos objetos móveis com a base de dados. Além disso, ele tenta diminuir a 

imprecisão das consultas sobre o posicionamento dos objetos móveis. O objetivo é balancear o 

número de atualizações com a consistência da base de dados.  

No MODAS, os objetos móveis têm suas informações armazenadas localmente nas unidades 

móveis. Para resolver o problema da atualização de posicionamento dos objetos móveis, as 

atualizações sobre a localização desses objetos entre as unidades móveis e o servidor são 

realizadas fazendo uso dos conceitos de desvio e incerteza, apresentados no capítulo 2. Devido 

ao MODAS dar suporte a objetos móveis que trafegam através de rotas livres, e por causa destes 

objetos esporadicamente alterarem seus trajetos, sendo possível a mudança de rota ao passar por 

cruzamentos, a modelagem do desvio e da incerteza no MODAS tem características próprias, 

apresentadas no decorrer deste capítulo. 

  Uma rota pré-definida é o caminho completo que será percorrido por um objeto móvel. Tal 

caminho é definido no início de cada movimento de um objeto móvel. Em [SWC+97], ao 

percorrer todo caminho pré-definido, é dito que o objeto móvel realizou uma viagem, e até o 

final de cada viagem, tal objeto terá se movido sobre os pontos da rota. Neste tipo de 

abordagem, não existe a definição de cruzamentos, e uma rota é a união de todas as vias que 

serão percorridas, conforme mostra a figura 4.1. O problema desta abordagem consiste em não 

suportar pequenos desvios de trajeto ou qualquer alteração de rota. 
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Figura 4.1. Exemplo de uma rota pré-definida nos eixos X e Y. 

 A política de atualização de dados ADR é estendida no sistema MODAS, de modo a 

suportar pequenos desvios de caminho e alterações de rota. Esta situação é mostrada na figura 

4.2. Suponha que o objeto móvel esteja se movimentando por uma estrada e na posição C 

precise desviar seu caminho. Quando o objeto móvel tiver percorrido certo trecho fora da 

estrada (distância entre os pontos C e A), ao invés do sistema MODAS prever que o objeto 

móvel percorreu esta distância de 5 km na rota, ou seja, prever que o objeto móvel se encontra 

na posição D, como é feito na proposta inicial da técnica ADR, um ajuste de curva é feito na 

rota (posição B). Tal ajuste minimiza a geração de possíveis erros de previsão de movimentação 

e erros de cálculo do desvio e da incerteza. Mais detalhes sobre como são feitos estes cálculos 

são encontrados na seção 4.3.1.3.  

 

Figura 4.2. Exemplo de um desvio de rota nos eixos X e Y (Extensão da política ADR). 
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No modelo de dados do MODAS, uma rota é um conjunto de pontos, situado entre dois 

cruzamentos. Um cruzamento é o ponto de interseção entre duas ou mais vias. Uma via 

representa uma estrada por onde os objetos móveis se locomovem. Ao passar por um 

cruzamento, o objeto móvel pode mudar de via, ou continuar se movimentando na mesma via. 

Desenvolver um modelo de dados que dê suporte aos mais variados tipos de aplicações para 

objetos móveis pode exigir um esforço muito grande. Por isso, a modelagem de dados tem que 

ser feita de forma que supra as necessidades básicas de uma aplicação MOD (Mobile Object 

Database), e conforme seja aumentada a complexidade da aplicação, devem ser feitas as 

devidas extensões do modelo.  

No MODAS, os objetos móveis são representados por um ponto no espaço bidimensional e 

relacionados a um instante de tempo, dando ao modelo de dados características espaço-

temporais. Os objetos móveis podem, ao passar por um cruzamento (ponto de interseção entre 

duas ou mais vias), escolher se continua ou muda de rota. 

 O MODAS foi desenvolvido para dar suporte ao processamento de consultas nos tempos 

passado, presente e no futuro próximo. O termo futuro próximo é usado para previsão de 

movimentação na rota atual, considerando as possibilidades de movimento do objeto móvel 

desde sua posição corrente até o início da próxima rota. A limitação de previsão de 

movimentação no futuro próximo se deve a inúmeras possibilidades de caminhos que um objeto 

móvel pode percorrer com o decorrer do tempo. Para que a imprecisão das consultas não chegue 

a margens muito grandes, consultas envolvendo previsão de movimentação podem ser 

realizadas apenas no futuro próximo. Tais consultas têm como alvo objetos estáticos ou móveis. 

Um exemplo de consulta no tempo futuro consiste em: “Retorne a posição do objeto A, daqui a 

5 minutos de minha posição atual”. Outro exemplo é: “Em quanto tempo o objeto A chegará ao 

ponto (x,y)?”.  

 Para dar suporte às consultas no tempo futuro e melhorar a previsão da movimentação, 

foram criados os perfis de movimentação de cada objeto móvel, armazenando-se as velocidades 

que o objeto costuma manter em determinados trechos e os caminhos normalmente percorridos 

por ele. Uma das utilidades do perfil de movimentação é facilitar a tomada de decisão sobre 
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qual caminho o objeto móvel teria escolhido quando existirem várias possibilidades e quando a 

previsão de movimentação for necessária.  

As funcionalidades de perfil e histórico de movimentação são úteis quando a conexão entre a 

unidade móvel e o servidor é perdida ou a unidade móvel não atualiza seu posicionamento por 

qualquer outro motivo. Quando uma destas situações ocorre, pode ser necessário fazer uma 

consulta sobre um determinado objeto móvel que esteja desconectado na rede. Devido ao grande 

intervalo de tempo sem atualizar sua posição, no momento em que a consulta é submetida, 

possivelmente, a informação de posicionamento irá estar desatualizada. Para minimizar este 

problema, o sistema de gerenciamento de banco de dados acessa o histórico de movimentação 

daquele objeto móvel para obter a informação sobre qual rota o objeto costuma escolher em um 

determinado trecho. Por exemplo, quando um objeto móvel passa por um cruzamento, ele pode 

continuar seguindo pela mesma via ou dobrar no cruzamento, passando a percorrer uma outra 

rota. Até o momento em que não é atualizada a posição do objeto, os resultados das consultas 

são baseados no perfil de movimentação, ou seja, o resultado da consulta se baseia no mais 

provável caminho que o objeto móvel costuma seguir.  

 Para atualização do posicionamento, as unidades móveis devem possuir algum serviço que 

forneça a sua localização (e.g. o serviço de GPS ou um serviço de localização baseado em 

triangulação de estações base de redes celulares).  

O modelo de dados do MODAS é apresentado na figura 4.3, através da exibição de um 

diagrama de classes, no qual os aspectos espaço-temporais e as características da mobilidade 

estão representados. 

A classe mais básica do modelo de dados do MODAS é a classe point, que representa os 

objetos fixos e móveis no plano bidimensional. Um conjunto de dois ou mais pontos estáticos 

formam um segmento de linha, sendo que tal segmento se inicia em um cruzamento e se estende 

até o próximo cruzamento. Um cruzamento pode pertencer a duas ou mais rotas. O conjunto de 

um ou mais segmentos de linhas formam uma rota. Tais rotas representam as vias por onde os 

objetos móveis se locomovem, e ao atravessar um cruzamento, um objeto móvel pode mudar de 

rota. Os objetos móveis possuem um perfil e histórico de movimentação. Tal histórico armazena 

os dados referentes ao movimento do objeto móvel. Cada perfil de movimentação pertence a um 
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objeto móvel e possui métodos para obter os dados armazenados no histórico de movimentação. 

As classes do modelo de dados do sistema MODAS são descritas a seguir. 

 
Figura 4.3. Modelo de dados do MODAS. 

Point: Classe que representa um ponto no espaço 2D. Possui apenas dois valores, x e y, que 

formam um par de coordenadas, e são acessíveis através dos métodos getX() e getY(). O método 

point() é o construtor da classe, que necessita da definição das coordenadas do ponto. 

LineSegment: Classe que representa um segmento de linha. É composto por uma seqüência de 

pontos compreendidos entre dois cruzamentos Os métodos getStartPoint e getEndPoint 

fornecem o ponto inicial e o final do segmento de linha, respectivamente. Estes dois pontos são 

indexados com o tempo e são usados no cálculo da velocidade média associado ao segmento de 

linha. O método length calcula o tamanho do segmento de linha, e também é usado no cálculo 

da velocidade média. O método getNextPoint, dado um ponto,  retorna o próximo ponto do 

segmento de linha de acordo com a ordenação dos pontos no segmento. Ele é usado quando o 
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objeto móvel chega à eminência de um cruzamento. Nesta situação, é necessário carregar a 

próxima rota, caso o objeto mude de rota. Este método também é útil para a previsão de 

movimentação no futuro próximo. O método getPointOrder retorna a ordem do ponto na reta. 

Ele é usado para indicar o sentido que o objeto móvel está seguindo no segmento de linha. O 

método getPoints  retorna uma seqüência ordenada de pontos que forma o segmento de linha. 

Ele é usado pelo construtor da classe. Finalmente, o método getPreviousPoint, recebe um ponto 

e retorna o ponto anterior do segmento de linha em relação ao ponto dado. É usado para obter-se 

informações sobre o sentido do movimento. 

Route: Classe que representa uma rota, ou seja, o meio por onde os objetos se locomovem. Uma 

rota é representada por um ou mais segmentos de linha (LineSegment). O ponto final de um 

segmento de linha é o ponto inicial da linha seguinte. Cada rota possui os seguintes atributos: (i) 

Name que representa o nome da rota, (ii) type que indica o tipo da via (rua, avenida ou estrada) 

e (iii) oneWay que é o indicador de sentido único. Os métodos getName e getType retornam o 

nome e o tipo da via respectivamente. O método getLineSegment retorna um segmento de linha, 

dada uma distância percorrida na rota. O método pointToDistance tem a função de dada uma 

coordenada (x,y) de um objeto O e uma rota R, retornar a distância entre o objeto O e o início da 

rota ou vice-versa. O método distanceToPoint, dada uma distância percorrida na rota, ele 

retorna um ponto, que representa a posição corrente do objeto móvel. O método 

distanceBetweenTwoPoints retorna a distância entre dois pontos na rota. Por fim, o método 

routeDistance retorna o tamanho da rota, percorrendo cada um dos segmentos que a constituem. 

O método getLeastPointDistToRoute calcula a menor distância entre um ponto e uma reta. 

getNextPointNearCrossing, dada uma direção, retorna o ponto  mais próximo a um cruzamento. 

getNextNearPoint, dados um ponto e uma direção, retorna o ponto da rota mais próximo ao 

ponto dado.  getLineSegmentOrder retorna uma seqüência ordenada dos segmentos que formam 

uma rota. O método length retorna o comprimento total da rota. Este comprimento é a soma do 

tamanho de todos os segmentos de linha que formam a rota. O método route é o construtor da 

classe e carrega a seqüência de segmentos que formam a rota, além de inicializar os atributos da 

classe. 

Crossing: Representa um cruzamento, ou seja, define um ponto de interseção entre duas ou 

mais rotas e é representado por um ponto (x,y). Ao passar por um cruzamento, um objeto pode 
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tomar a decisão de prosseguir na mesma rota ou passar para outra rota do cruzamento. Esta 

classe se relaciona com Route, definindo as rotas que passam pelo cruzamento, e com a classe 

Point, pois um cruzamento tem a geometria de um ponto. O método getLineSegments retorna 

todos os segmentos de linha do cruzamento. O método crossing é o construtor da classe e recebe 

os valores das coordenadas do ponto que é a localização do cruzamento. 

Profile: Todo objeto móvel possui um perfil. Os métodos desta classe extraem a informação do 

histórico de movimentação para detectar o comportamento padrão em determinados trechos 

onde os objetos móveis se locomovem, de forma a facilitar a tomada de decisão acerca de qual 

caminho o objeto provavelmente tomará quando existirem várias possibilidades. É útil para 

prever com maior precisão uma movimentação que ainda não foi atualizada ou uma posição no 

tempo futuro de um determinado ponto móvel. Deve-se armazenar padrões de comportamento, 

tornando a previsão possivelmente, mais condizente com a realidade. Essas características de 

movimentação são obtidas através do histórico de movimentação. Os métodos desta classe são 

descritos a seguir. Dado um ponto, o método getFutureTime retorna o tempo necessário para o 

objeto chegar neste ponto. Vale salientar que este ponto não pode ser muito distante. O limite de 

distância máxima permitida para este ponto consiste em um segmento de linha situado até dois 

cruzamentos de distância. Então, caso seja computado que o objeto móvel alcançará um terceiro 

cruzamento, este método retornará uma mensagem de erro. Esta restrição se deve ao grande 

número de possibilidades existentes. Outro método desta classe, getFuturePosition, retorna  a 

localização provável  que o objeto poderá estar no tempo passado como argumento e a 

probabilidade do objeto móvel estar nesta posição. Este tempo também é limitado a um futuro 

próximo, ou seja, não mais do que dois cruzamentos, pois um futuro distante tornaria a previsão 

não viável devido ao número muito grande de possibilidades. Finalmente, o método 

previewMostProbablyMovement retorna a próxima rota do movimento de acordo com o 

histórico de movimentação. 

MovementHistory: Classe responsável pelo armazenamento dos dados correspondentes aos 

movimentos dos objetos móveis. Os atributos starTime e endTime representam o tempo inicial e 

final do movimento em um segmento de linha (LineSegment). Os atributos startLocation e 

endLocation são as posições no tempo starTime e endTime, respectivamente. O atributo speed 

representa a velocidade de um objeto móvel em um segmento de linha. Quando é feito o cálculo 
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de previsão de movimentação, é calculada a média de todas as velocidades que o objeto móvel 

teve em um determinado segmento de linha. Dessa forma, cada trecho da rota tem uma 

velocidade média para auxiliar, por exemplo, no cálculo de um tempo futuro (e.g. quando se 

quer calcular o tempo em que um objeto chegará em um determinado ponto). O atributo 

lineSegment é o segmento de linha percorrido pelo objeto móvel e armazenado como um 

registro do histórico. O atributo nextHistory é usado para compor um movimento e serve como 

um ponteiro para o próximo registro do histórico de movimentação. Dessa forma, pode-se 

compor a trajetória do movimento do objeto móvel, carregando todos os segmentos de linha 

percorridos por ele. O método getLocation retorna a posição do objeto móvel em um tempo 

passado. O método getTime, dada uma posição, retorna todos os tempos em que o objeto móvel 

passou pela posição dada, visto que cada posição é indexada com um instante de tempo. 

getDuration é um método que retorna a duração de movimento do histórico. O método 

getNextMovimentHistory serve para retornar o próximo registro do histórico para compor a 

trajetória. Finalmente, getLastTime retorna a última vez em que o objeto passou pelo ponto 

dado. 

MobilePoint: Classe que representa um objeto móvel. Herda as características espaciais da 

classe Point, acrescentando propriedades de mobilidade. Um objeto móvel possui atributos que 

descrevem suas características em um determinado instante de tempo. O atributo route é a rota 

por onde o objeto está se locomovendo. O atributo startlocation é ponto na rota onde o objeto se 

encontrava na última atualização. O atributo startTime é instante da última atualização de 

localização, ou seja, corresponde ao instante em que o objeto estava na posição referenciada por 

startLocation. O atributo direction pode assumir os valores dos pontos cardeais e suas 

composições para representar a direção vetorial do movimento. Os Pontos cardeais são quatro, 

Norte, Sul, Este (Leste) e Oeste. Temos também quatro Pontos colaterais: Nordeste, Sudeste, 

Noroeste e Sudoeste. Finalmente oito Pontos Sub-Colaterais: Nor-Nordeste, Lés-Nordeste, Lés-

Sudeste, Su-Sudeste, Su-Sudoeste, Oés-Sudoeste, Oés-Noroeste e finalmente o Nor-Noroeste, a 

somatória de todos forma a figura conhecida como Rosa dos Ventos [Wiki06]. O atributo speed 

é a velocidade atual do objeto móvel. Finalmente, o atributo uncertainty representa a incerteza, 

ou seja, a área mais provável que um objeto móvel pode estar localizado, podendo ter seu valor 

automaticamente alterado com o passar do tempo. Quando o tamanho do desvio atinge a 

incerteza, é feita a atualização de posição. Dependendo da política de atualização, a incerteza 
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pode ser calculada como uma constante ou em função do tempo, desde o tempo Starttime até o 

tempo atual. Seus métodos principais são: (i) getDirection que  retorna a direção do movimento. 

Para a realização do cálculo da direção são necessárias duas informações, o sentido do 

movimento e a angulação do segmento de reta. Para verificar o sentido do movimento, o ponto 

atual e anterior referentes ao posicionamento do objeto móvel são utilizados. Em seguida é 

calculado a angulação do seguimento de reta onde o objeto móvel se encontra. Desta forma, 

tendo o sentido do movimento e a angulação do segmento de reta é retornado a direção, cujo o 

valor está no domínio dos pontos cardeais; (ii) getRoute fornece a rota na qual o objeto se 

encontra em um tempo t; (iii) getSpeed que retorna a velocidade do objeto em um dado tempo; 

(iv) getStartLocation que fornece a posição inicial na rota; (v) getStartTime que retorna o tempo 

inicial na rota; (vi) getTime que retorna o tempo decorrido; (vii) getTimeUnit que retorna a 

unidade de tempo; e (viii) getUncertainty que captura o valor da incerteza. Um objeto móvel se 

relaciona com a classe profile, de forma a associar um perfil a cada ponto móvel, e com a classe 

Route para obter as informações espaciais sobre o ambiente onde está se movendo, tais como, 

cruzamentos e velocidade média. 

MobileObjectTimer: É a classe responsável por fornecer informações sobre o tempo aos objetos 

móveis. Seu domínio é o conjunto dos números naturais, e seu valor aumenta uma unidade a 

cada segundo do relógio.  O objeto móvel indexa este tempo com o seu movimento, o que o 

torna também um objeto espaço-temporal. 

As classes Point, Route, Crossing, LineSegment, e MevementHistory são armazenadas e 

gerenciadas pelo SGBD. O script de criação das tabelas que representam estas classes se 

encontra no Anexo I. 

A seguir será apresentada a arquitetura do sistema MODAS, mostrando como seus 

componentes fazem uso das classes definidas no modelo de dados apresentado nesta seção.  

4.3. Arquitetura do Sistema MODAS 

A arquitetura física de comunicação do serviço está ilustrada na figura 4.4. No lado do cliente 

(unidade móvel), foi criado um componente responsável por adaptar o intervalo de atualização. 

Para isto, informações provindas das interfaces de rede, processamento e posicionamento são 

coletadas para a realização de cálculos matemáticos com o objetivo de determinar quando a 



O Sistema MODAS  

- 64 - 

atualização de posicionamento deve ser feita, de forma a minimizar o custo total da informação 

(i.e. custo de envio de uma mensagem, custo da incerteza e custo do desvio). Tal minimização 

tem impacto direto na redução do número de atualizações entre a unidade móvel e o servidor. 

 

Figura 4.4. Arquitetura física de comunicação + Serviço de Atualização + MODAS. 

 O sistema MODAS foi desenvolvido de forma a suportar políticas que decidam quando a 

posição deve ser atualizada no banco de dados do servidor. Depois de vários experimentos 

realizados, a política escolhida para ser a política padrão utilizada pelo sistema MODAS foi a 

ADR, pois esta apresentou os melhores resultados em relação à diminuição do custo total da 

informação. Tais resultados são mostrados no capítulo 5 e discutidos em [NRT04]. Na figura 

4.5, é ilustrada a flexibilidade do sistema MODAS para aceitar outras políticas de atualização, já 

que o mesmo possui em sua arquitetura um componente responsável pela implementação do 

mecanismo de atualização escolhido.  

 

 

Figura 4.5. MODAS - Política de atualização. 
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A arquitetura de software do MODAS está ilustrada na figura 4.6. As funcionalidades de cada 

componente são descritas nas seções abaixo: 

Gerenciador de movimentação
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Figura 4.6. Arquitetura completa do serviço. 

4.3.1. Processador matemático 

O processador matemático engloba algumas entidades responsáveis por cálculos matemáticos 

necessários ao MODAS. São elas: Aproximador de Funções, Calculador de Integrais e 

Conversor de Pontos e Distâncias, que são detalhadas nas seções seguintes. 

4.3.1.1. Aproximador de funções 

O aproximador de funções utiliza o método dos mínimos quadrados para avaliar a equação de 

uma reta ou curva de tendência. Por exemplo, quando se visualiza uma reta para ser encaixada 

em um conjunto de pontos do melhor modo possível. Para prever o comportamento do desvio na 

próxima viagem, isto é, no próximo intervalo entre duas atualizações de posicionamento, o 

MODAS utiliza aproximação linear e aproximação polinomial.  
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4.3.1.2. Calculador de integrais 

O calculador de integrais é utilizado para calcular os custos da incerteza, do desvio e da 

atualização, computando assim, o custo total da informação. O teorema e a dedução de tais 

cálculos podem ser encontrados em [SWC+99]. O método utilizado pelo MODAS  para realizar 

aproximação linear é a regra do trapézio. 

 

Figura 4.7. Regra do trapézio. 

Seja f(x) uma função não-negativa e contínua no intervalo [a, b]. A regra do trapézio visa 

aproximar a curva de uma função linear f(x) através da soma das áreas de vários trapézios 

divididos em “n” subintervalos de amplitude ∆x = (b – a)/n no intervalo [a, b]. A regra do 

trapézio é ilustrada na figura 4.7. 

4.3.1.3. Conversor de pontos e distâncias 

O conversor de pontos e distâncias tem a função de dada uma coordenada (x,y) de um objeto e 

uma rota R, ele é capaz de calcular a distância do objeto para o início da rota e retornar um 

ponto dada uma distância. O conversor de pontos e distâncias possui duas funcionalidades 

básicas que são a conversão de um ponto para uma determinada distância e a conversão de uma 

distância para um determinado ponto. Tais funcionalidades são detalhadas como segue. 

Conversão de um ponto para uma distância: Dado um ponto qualquer da rota, deve-se 

calcular o valor da distância desse ponto para o início da rota. Como só têm-se alguns pontos da 

rota, tal conversão torna-se não trivial, visto que é complexo achar a ordem em que o ponto 

desejado encontra-se na rota. Por exemplo, imagine uma rota formada pelos seguintes pontos 

{(1,2), (2,4), (5,8), (7,4), (5,2)}, e suponha que é desejado saber qual é a distância do ponto 

(6,7) para o início da rota. Para isso, deve-se achar a ordem em que o ponto está entre os pontos 

da rota. Para resolver o problema, foi incluído o ponto p desejado entre os pontos cujo triângulo 
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formado entre ele e os pontos p1 e p2 dos extremos de cada trecho da rota é no máximo um 

triângulo retângulo em p1 ou p2.  Ou seja, os ângulos formados entre os segmentos (p,p1) e  

(p1,p2) e os segmentos (p,p2)  e (p1,p2) devem ter no máximo 90º. 

Observe a figura 4.8. Em (5), nota-se que todos os pontos formam triângulos com o segmento 

da rota (3). Tais triângulos são no máximo triângulos retângulos, tanto no vértice em p1quanto 

para o vértice em p2. Caso o vértice passe de 90o, é considerado que o ponto está no próximo 

segmento ou no segmento anterior da rota. Note que em (4), o ponto não está acima do 

segmento, visto que ultrapassa o ângulo de 90º formado com p2. Assim, pode-se identificar os 

pontos que estão acima do segmento da rota. Como exemplo, suponha que uma rota possui três 

segmentos de linha. Suponha também que um objeto móvel se encontra posicionado no ponto 

p3 ilustrado na figura 4.8. Para calcular a distância total percorrida na rota por este objeto 

móvel, é calculada a distância percorrida desde o início da rota até o ponto p1, mais a distância 

do ponto p1 até a projeção do ponto p3 na reta (2). Este tratamento é feito quando o objeto 

móvel se encontra em uma posição fora da rota. Desta forma, a distância total percorrida é a 

soma do comprimento dos segmentos já percorridos, mais a distância percorrida no segmento 

atual.  

 

Figura 4.8. Mecanismo de identificação de um ponto na rota. 

 Observe a figura 4.9. O sistema checa se o ponto considerado está localizado sobre cada 

segmento de reta. Se ele estiver acima de mais de um, então ele escolhe o segmento que tem a 

menor distância para o ponto.  

p3 
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Figura 4.9. Conversão de um ponto para distância. 

Conversão de distância para ponto: Assim como a conversão de ponto para distância, o 

caminho inverso, de distância para ponto, não é trivial. Conhecendo a distância, é possível saber 

em qual segmento de reta o ponto está localizado. Assim, utilizando a técnica de semelhança de 

triângulos para encontrar o ponto desejado conforme mostra a figura 4.10. 
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Figura 4.10. Conversão de distância para pontos. 

 A motivação para realização destes cálculos é aumentar a precisão das consultas resolvidas 

pelo sistema. Caso contrário, o sistema de banco de dados preveria erroneamente a posição do 

objeto móvel, pois a mesma distância andada pelo objeto móvel fora da rota, seria adicionada 

pelo SGBD na sua previsão. Em outras palavras, se o objeto andasse cinco unidades de espaço 

fora da rota, estas cinco unidades seriam adicionadas na distância percorrida pelo objeto móvel 

na rota. Sendo assim, pela previsão feita pelo SGBD sem considerar tais procedimentos, seria 

previsto que um objeto chegaria antes em uma determinada posição do que ocorreria de fato. 



O Sistema MODAS  

- 69 - 

Usando a técnica apresentada anteriormente, isto não ocorreria. Desta forma, o MODAS se 

torna mais robusto, pois mesmo que o objeto móvel se encontre em um ponto fora da rota, a 

previsão de movimentação é mantida consistente. 

4.3.2. Localizador 

O localizador supostamente recebe informações de posicionamento de dispositivos externos (i.e. 

um GPS). Estas informações possuem o formato de coordenadas geográficas (x,y). Quando um 

objeto móvel chega na eminência de um cruzamento, é feita uma consulta para saber quais rotas 

pertencem a aquele cruzamento. Após passar pelo cruzamento e atualizar sua posição, é 

verificado qual a nova rota seguida pelo objeto móvel. Para isto, são calculadas as distâncias da 

posição atual até cada uma das rotas, usando a técnica de aproximação linear. Após verificar  

qual rota possui a nova posição geográfica, o MODAS identifica se o objeto móvel permaneceu 

ou mudou de rota. 

4.3.3. Gerenciador de Movimentação 

O gerenciador de movimentação é responsável pela atualização do atual contexto de um objeto 

móvel. Tal contexto consiste dos atributos do objeto móvel, como por exemplo, rota, direção, 

desvio e incerteza. É o gerenciador de movimentação que decide se deve ou não atualizar tais 

informações. Ele possui três sub-componentes, são eles: monitor de desvio, previsor de 

posicionamento e atualizador de atributos, descritos a seguir. 

4.3.4. Monitor de Desvio 

O monitor de desvio tem a função de analisar as informações de posicionamento provindas do 

Localizador, observando a todo instante se o desvio atingiu o limiar da incerteza. Quando isso 

acontece, ele invoca o atualizador de atributos para que este atualize as informações do objeto 

móvel. Para calcular o desvio, o monitor tem o auxílio do previsor de posicionamento descrito a 

seguir. Este tem uma réplica do lado do servidor. Assim, é possível calcular o erro do servidor 

ao responder uma consulta de posicionamento. Tal erro corresponde ao cálculo do desvio, ou 

seja, diferença entre a posição real e a posição prevista pelo SGBD. 
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4.3.5. Previsor de Posicionamento 

O previsor de posicionamento utiliza o conceito de atributos dinâmicos, perfil e histórico de 

movimentação para realizar as previsões de posicionamento.  Tendo em mãos vetor de 

movimentação e o tempo anexado à localização do objeto móvel, é possível calcular de forma 

aproximada a localização do objeto móvel durante o movimento entre dois intervalos de 

atualização. Para cada posição prevista durante o movimento em tempo real (presente) do 

objeto, existe uma incerteza associada à resposta do sistema de banco de dados. O previsor de 

posicionamento utiliza o perfil e o histórico de movimentação para realização de consultas no 

tempo futuro próximo.  

4.3.6. Atualizador de Atributos 

O atualizador de atributos tem as funções de estudar o comportamento do desvio e analisar os 

parâmetros de rede e processamento para o cálculo da incerteza, calcular a nova incerteza 

baseada em informações da viagem anterior e atualizar os atributos do objeto móvel. Em outras 

palavras, após um objeto móvel ter feito uma atualização de seus atributos, é verificada a 

condição do ambiente. Baseado em tais variáveis, é feito um novo cálculo para decidir o 

tamanho da incerteza. 

4.3.7. Monitor de Ambiente 

O monitor de ambiente recebe informações tais como: nível de processamento, largura de 

banda, disponibilidade de rede e carga da bateria para checar as condições do ambiente. 

Baseado em tais informações, ele realiza o cálculo da incerteza. 

O nível de processamento corresponde à percentagem do processador que está sendo usada 

para a realização dos cálculos do desvio e da incerteza. A largura de banda é a quantidade de 

informações que a rede sem fio consegue transmitir, dependendo da localização atual do objeto 

móvel. É importante observar que tal largura de banda pode cair significativamente, chegando 

ao ponto de perder a conexão entre a unidade móvel e o servidor, ficando a rede indisponível. 
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4.3.8. Gerenciador de Comunicação 

O gerenciador de comunicação é responsável por fazer a comunicação entre a unidade móvel e 

o servidor, enviando os atributos que foram modificados pelo atualizador de atributos. O 

gerenciador de comunicação deve checar se já existe uma conexão estabelecida entre a unidade 

móvel e o servidor. Caso não exista, é aberta uma nova, e após ter sido finalizada a transação, a 

conexão é encerrada. 

4.3.9. Gerenciador de Persistência 

O gerenciador de persistência é responsável por armazenar todas as informações sobre a 

movimentação do objeto móvel no SGBD. Tais informações são guardadas no histórico de 

movimentação e utilizadas pelo módulo do perfil de movimentação para a resolução de 

consultas. Através do histórico pode-se saber quais caminhos são os mais percorridos pelos 

objetos móveis, além de poder-se saber quando um objeto móvel passou por um determinado 

trecho, e qual era a velocidade dele quando atravessou um determinado cruzamento. 

4.4. Comparação entre os Modelos de Dados Correlatos 

O quadro 4.1 apresenta uma análise comparativa entre os modelos de dados correlatos 

apresentados no capítulo 3 e o modelo de dados do sistema MODAS, levando em consideração 

as principais características de cada modelo. Para dar suporte a operações desconectadas e às 

previsões de movimentação, foram levadas em conta duas características. A primeira delas é o 

uso de atributos dinâmicos, que são usados para fazer previsão de movimentação e diminuir o 

número de atualizações de posicionamento entre o objeto móvel e o servidor. Outra técnica 

levada em consideração para melhorar ainda mais as previsões de movimentação, e desta forma, 

dar suporte a consultas no futuro próximo e também a operações desconectadas, foi a 

modelagem do Perfil e Histórico de Movimentação. 

Como a maioria dos SGBD comerciais utiliza como linguagem base a SQL, é de suma 

importância que os trabalhos relacionados descritos realize consultas baseadas em SQL, 

independentemente se os mesmo realize alguma algum tipo de extensão desta linguagem, como 

por exemplo, definição de novos tipos de dados ou definição de novos operadores para suportar 

algumas características e comportamento dos objetos móveis.   
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Apesar de um objeto móvel ser bem representado através de um ponto, pode existir algumas 

aplicações que exijam uma granularidade maior dos tipos de dados, nas quais um objeto móvel 

tem que ser representado por uma linha ou polígono. Então, outra propriedade importante de um 

modelo de dados é representar tipos de dados espaciais bidimensionais. 

Outro aspecto importante é que existem consultas específicas para lidar com objetos móveis 

que para serem implementadas, podem requerer a extensão de um determinado SGBD. Tal 

extensão consiste em uma definição de um conjunto básico de operadores para que seja possível 

a realização de tais consultas. 

Para tratar os problemas derivados das atualizações contínuas de dados, alguns sistemas de 

gerenciamento de banco de dados para objetos móveis devem possuir políticas de atualização 

para balancear o número de atualizações e a precisão dos resultados das consultas feitas sobre os 

dados. 

Quadro 4.1. Comparativo entre os trabalhos correlatos e o MODAS. 

 Most Bey Yi CHOROCHRONOS MOMENT Vazirgiannis Sistla MODAS 

Perfil de 
Movimentação 

   █   █ 

Trata a 
Imprecisão 

     █ █ 

Usa atributo 
dinâmico 

█   █ █ █ █ 

Dados 
bidimensionais 

 █ █ █    

Conjunto básico 
de operadores 

█ █ █  █ █  

Consultas 
baseadas em 
SQL  

  █ █   █ 

Possui políticas 
de atualização 
de dados 

     █ █ 
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O quadro 4.1 mostra resumidamente as características de cada trabalho correlato apresentado 

no capítulo 3, de forma a exibir os pontos fortes de cada um deles e compará-los com o modelo 

de dados do sistema MODAS. Analisando-se este quadro, pode-se observar que os modelos 

MOST, Bey Yi e Vazigiannis satisfazem o menor número de requisitos, enquanto que o 

MODAS satisfaz em maior número. Apesar do modelo de Sistla possuir políticas de atualização 

de dados e tratar a imprecisão através dos cálculos do desvio e da incerteza, este modelo dá 

suporte apenas a movimentos por rotas fixas e pré-definidas, enquanto no MODAS, os objetos 

móveis podem trafegar livremente, podendo esporadicamente mudar de rota ao passar por 

cruzamentos. O modelo MOMENT se mostrou bastante eficiente na recuperação de dados no 

cenário no qual os objetos móveis se movimentam por estradas, mas se mostrou deficiente em 

relação às políticas de atualização de dados, além de não tratar a imprecisão do SGBD. 

4.5. Considerações Finais 

Este capítulo apresentou o modelo de dados e a arquitetura do sistema MODAS. Tal sistema 

visa resolver alguns problemas inerentes às características dos objetos móveis. Foi mostrado um 

diagrama de classes do modelo de dados, assim como as descrições das classes e atributos. Foi 

apresentada também a arquitetura do sistema, mostrando as funcionalidades de cada um de seus 

componentes. Para finalizar, foi feito um comparativo entre os trabalhos correlatos mostrando 

suas principais vantagens e comparando-as com o modelo de dados do MODAS. 

 No próximo capítulo, um estudo de caso para a validação do sistema MODAS será 

apresentado. Serão descritos alguns experimentos que foram realizados com base em mais de 

uma política de atualização. Será apresentado também, o comportamento do MODAS no 

cenário de redes de estradas e os resultados obtidos através de tais experimentos. 

 

 

 

 

 



 

- 74 - 

                  Capítulo 

5  
Estudo de CasoEstudo de CasoEstudo de CasoEstudo de Caso    

 

5.1. Introdução 

Neste capítulo, será apresentado um estudo de caso sobre um cenário de redes de estradas que 

foi desenvolvido para validar o sistema MODAS. Neste tipo de cenário, um objeto móvel 

corresponde a um automóvel que se move livremente pelas estradas. A malha viária usada neste 

estudo de caso corresponde às estradas do Estado de Pernambuco. Para tornar viável o estudo de 

caso, foi implementado um ambiente de simulação, no qual os objetos móveis se movimentam 

por estradas representadas em um mapa contendo suas informações geo-codificadas. 

 Desta forma, para ilustrar a aplicabilidade do sistema MODAS, foram realizados 

experimentos validando o modelo de dados e os métodos de previsão de movimentação com 

rotas livres. Além disso, o perfil e o histórico de movimentação foram validados através da 

realização de consultas no tempo passado, presente e futuro próximo. Em seguida, alguns 

experimentos foram feitos para verificar a eficiência e fazer uma comparação entre as políticas 

de atualização ADR e SDR. Resultados destes experimentos são também apresentados neste 

capítulo. 

 O restante deste capítulo está dividido da seguinte forma. A seção 5.2 apresenta o simulador 

de movimentação. Em seguida, todos os resultados obtidos através dos experimentos são 

mostrados na seção 5.3. A tecnologias utilizadas para a realização deste trabalho são espostas na 

seção 5.4. Então, na seção 5.5, são feitas as considerações finais sobre este capítulo. 

5.2. O Simulador de Movimentação 

Para fazer a simulação do MODAS, foram implementadas interfaces de Gerenciamento de 

Ambiente. Utilizando tal interface, o simulador lê as informações sobre posicionamento, largura 
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de banda, disponibilidade de rede, uso do processador e sobre intervalo de tempo para a 

próxima leitura. O formato deste tipo de dado é mostrado na figura 5.1. 

 

Figura 5.1. Informações sobre gerenciamento de ambiente. 

  

 

Figura 5.2. Exemplo de entrada de dados de um movimento. 

Observe na figura 5.2 um exemplo de entrada de dados de movimentação coletados pelo 

Gerenciador de Ambiente do MODAS. Os dois primeiros campos da primeira linha da figura 

5.2 correspondem respectivamente, a coordenada geográfica na qual o objeto móvel se encontra 

(219,62) e a largura de banda da rede, cujo valor é de 256 Kbps. Apesar da largura de banda ser 

256 Kbps, apenas 133 Kbps está disponível para ser utilizado pela unidade. Tal informação é 

exibida no quarto campo da primeira linha. O penúltimo campo corresponde ao volume de 

processamento que está sendo utilizado naquele momento na unidade móvel. Neste exemplo, tal 

volume é de 60%. O último campo corresponde ao tempo necessário que o gerenciador de 

ambiente deverá esperar para ler a próxima linha, ou seja, 1300 ms (milésimos de segundo). Tal 

entrada de dados pode ser substituída pelo uso de um sistema GPS, sem afetar o funcionamento 

do gerenciador de ambiente do MODAS. 

 A figura 5.3 mostra o simulador de movimentação do MODAS. Tal simulador carrega o 

mapa de estradas do Estado de Pernambuco, onde todas as informações sobre as estradas e a 

movimentação dos objetos móveis são geo-codificadas. No simulador, os objetos móveis podem 

se mover livremente pelas estradas, de modo que ao atravessar um cruzamento, eles podem 

mudar de rota. 

Enquanto o objeto móvel se mantém em um rota (estrada), todos os cálculos de previsão de 

movimentação são realizados baseados nas coordenadas geográficas que compõem tal rota. Ao 

passar por um cruzamento e mudar de rota, o segmento de linha (parte da rota existente entre 

<Posição X>, <Posição Y>, <Largura de Banda>,  

<Disponibilidade>, <Uso do Processador>, <Tempo para próxima leitura> 

1: 219,62,256,133,60,1300 
2: 218,62,256,133,60,2100 
3: 217,62,256,133,10,4100 

     4: 217,63,128, 60,30,1300 
5: 217,64,256,133,60,1100 
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dois cruzamentos) no qual o objeto se encontra é carregado na memória e os cálculos passarão a 

ser baseados nos pontos da nova rota. 

 
Figura 5.3. Editor de Rotas e Movimentos. 

Ao passar por um cruzamento, a velocidade média no trecho percorrido, o tempo decorrido 

para o trajeto e a distância percorrida são calculados e armazenados no histórico de 

movimentação. Tais informações são armazenadas com o intuito de serem utilizadas em 

cálculos realizados para responder consultas nas quais é necessário realizar previsões de 

movimentação. Como exemplo de uma consulta deste tipo, tem-se: “Qual a velocidade média 

que o automóvel de placa BLK-1234 costuma ter no quilômetro 20 da PE-320?”. Outro 

exemplo de consulta pode ser: “Em quanto tempo o caminhão de placa EDU-1980 chegará na 

cidade de Caruaru?”. Nesta segunda consulta, o processamento de dados é maior do que na 

primeira. Tal processamento consiste na recuperação no histórico de movimentação da 

velocidade média que o caminhão costuma ter nos trechos que ainda vão ser percorridos para 

que seja possível a realização do cálculo da previsão de movimentação. 

O MODAS fornece uma interface gráfica para realização de consultas sobre o 

posicionamento dos objetos móveis. Tal interface possibilita aos usuários do sistema, consultar 
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sobre o posicionamento dos objetos móveis nos tempos presente, passado e no futuro próximo. 

Tais consultas são ilustradas a seguir. 

 

Figura 5.4. Interface gráfica de uma consulta feita no tempo presente. 

A figura 5.4 exibe os resultados da realização de uma consulta de usuário feita sobre o 

tempo presente. Através desta tela, o MODAS fornece para o usuário, a direção, velocidade e 

posição atual de um objeto móvel. Quando foi realizada a consulta, o objeto móvel estava 

movendo-se pela rota que liga as cidades de São José do Egito à Triunfo (PE-320). A 

representação espacial deste movimento é exibida na figura 5.5. O objeto móvel estava seguindo 

em direção a cidade de Triunfo, ou seja, estava se movendo no sentido sudoeste da rota. A 

velocidade do objeto móvel no instante em que consulta foi submetida era de 44 km/h. Sua 

localização geográfica era dada pela coordenada (172,88). Desta forma, através do MODAS, 

pode-se consultar em tempo real, a localização de um determinado objeto móvel. Para responder 

a consulta sobre o sentido do movimento, é realizado um cálculo baseado na ordenação dos 

pontos da rota. Então, dependendo do ponto atual e do ponto anterior do movimento, é possível 

saber o sentido do movimento. 
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Figura 5.5. Movimento de um objeto móvel da cidade de S.J. Egito à cidade de Triunfo (PE-320). 

 

Figura 5.6. Exemplo de uma consulta que retorna o ponto no futuro próximo. 

Na figura 5.6, é mostrada a tela do MODAS usada para realização de consultas no tempo 

futuro próximo. Para a realização deste exemplo, foi adotado o tempo em segundos. No 

exemplo mostrado, o usuário consultou sobre a coordenada geográfica na qual o objeto móvel 

(172,88) 

Vetor de 
movimento 
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possivelmente estaria após um intervalo de tempo equivalente a 500 segundos. No momento da 

consulta, o objeto móvel percorria o início da PE292. Como resposta, tem-se o ponto (167,146). 

Tal ponto está localizado próximo ao cruzamento entre a PE292 com a PE282 no município de 

Iguaraci. A representação espacial deste movimento é exibida na figura 5.7.  

Para verificar o resultado do cálculo da previsão de posicionamento, foi esperado um 

intervalo de tempo equivalente a 500 segundos e em seguida, foi realizada uma consulta no 

tempo presente. O ponto retornado pela consulta foi (165,147), sendo muito próximo do ponto 

previsto. Desta forma, pode-se concluir que apesar do método de previsão de movimentação não 

ter calculado o valor correto, ele forneceu um valor muito próximo da realidade, o que valida a 

técnica de previsão de posicionamento utilizada pelo sistema MODAS. O perfil e o histórico de 

movimentação são bastante úteis para este tipo de consulta, pois é a através deles que se pode 

calcular a velocidade média que o objeto móvel costuma ter nos trechos que ainda serão 

percorridos, dando maior precisão nas respostas do sistema de banco de dados. Além disso, é 

possível prever o caminho mais provável que será percorrido por um objeto móvel. 

 

Figura 5.7. Representação espacial da resposta da previsão de movimentação, na qual é retornado 
um ponto.  

Outro exemplo de consulta no tempo futuro próximo, que é possível de ser realizada no 

MODAS, está ilustrada na figura 5.8. Tal consulta foi submetida ao sistema às 19:56 hs. Ela 

consiste em: “Qual o tempo de chegada do objeto móvel no ponto (226,62)?”. A resposta obtida 

corresponde a 19:57:48 horas, ou seja, o objeto móvel provavelmente levará 1 minuto e 48 

segundos para alcançar o ponto (226,62). A representação espacial deste movimento é mostrada 

na figura 5.9. Para validar este experimento, foi esperado o intervalo de tempo equivalente a 1 

minuto e 48 segundos e verificado através de uma consulta no tempo presente o ponto 

(167,146) 
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alcançado. O ponto retornado como resposta dessa consulta foi (227,66), localizado muito 

próximo do ponto que foi fornecido pela consulta.  

 

Figura 5.8. Exemplo de uma consulta que retorna tempo no futuro próximo. 

 
Figura 5.9. Representação espacial de uma consulta que retorna um tempo no futuro próximo. 

No MODAS, também é possível a realização de consultas no tempo passado. Pode-se 

recuperar, por exemplo, qual ponto, segmento de linha ou rota que o objeto móvel estava em um 
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determinado instante de tempo. Outra informação que pode ser extraída do banco de dados é 

quantas vezes um objeto móvel passou por um determinado ponto e qual era a velocidade média 

em um determinado trecho da rota. A figura 5.11 ilustra este tipo de consulta, que visa saber 

quantas vezes um objeto móvel passou pelo ponto (203,71). Como resposta para esta consulta, 

tem-se que o objeto móvel passou pelo ponto (203,71) no dia 7/9/2005 às 19:30:54, 19:25:53 e 

18:48:38 horas. A representação espacial do ponto (203,71) é mostrada no figura 5.10. Pode-se 

também consultar fornecendo a data, trecho da rota, ou simplesmente consultar quantas vezes o 

objeto móvel passou por uma determinada rota, independentemente do segmento percorrido. 

 

Figura 5.10. Representação espacial do ponto (203,71). 

 

 

Figura 5.11. Exemplo de uma consulta no tempo passado que retorna data e hora.  
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Outro exemplo de consulta no tempo passado está ilustrado na figura 5.13. Dado um instante 

no tempo (i.e. uma data e uma hora), é possível consultar no histórico de movimentação, o 

ponto no qual o objeto móvel se encontrava. A consulta realizada para este exemplo foi a 

seguinte: “Qual o ponto em que o objeto móvel estava em 7/9/2005 e às 19:32:45 horas?”. 

Como resposta, foi retornado o ponto (190,176), cujo identificador é o número 437. A 

representação espacial deste ponto é mostrada na figura 5.12. Este tipo de consulta é muito útil 

para aplicações que fazem o gerenciamento de frota de veículos. Todas as informações sobre o 

passado dos objetos móveis são armazenadas no histórico de movimentação. 

 
Figura 5.12. Representação espacial do ponto (190,176). 

 
Figura 5.13. Exemplo de uma consulta no tempo passado que retorna um ponto. 
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Finalizando, pode-se também através do MODAS, obter informações sobre a velocidade de 

um objeto móvel em um determinado ponto, segmento de linha ou rota. Este tipo de consulta 

está ilustrado na figura 5.14, e tem como objetivo saber o seguinte: “Qual era a velocidade do 

objeto móvel quando este passou pela última vez no ponto (201,71)?”. Como resposta, o valor 

obtido para a velocidade foi de 44 km/h. Ou seja, o objeto móvel se locomovia com a 

velocidade de 44 km/h no instante de tempo e na localização passados como argumento da 

consulta. Este tipo de consulta é bastante útil quando é necessário gerenciar a velocidade com 

que os motoristas de uma determinada frota de veículos costumam dirigir. É possível também 

recuperar a velocidade média com que um objeto costuma percorrer um determinado trecho de 

uma estrada. 

 

Figura 5.14. Exemplo de uma consulta no tempo passado que retorna a velocidade. 
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5.3. Resultados da Simulação 

Nesta seção, são apresentados os resultados dos experimentos, mostrando inicialmente, 

como eles foram realizados. Em seguida, serão exibidos alguns gráficos que comprovam a 

eficiência das técnicas de previsão de movimentação utilizadas pelo MODAS. Além disso, um 

gráfico ilustrando o funcionamento da política de atualização ADR será apresentado. 

Finalizando, resultados obtidos a partir de uma comparação entre as políticas de atualização 

ADR e SDR também serão mostrados através de gráficos. 

 Para coletar os resultados sobre a movimentação de um objeto móvel, foi utilizado o 

movimento cuja representação espacial é ilustrada na figura 5.15. A análise do movimento foi 

iniciado quando o objeto móvel começou a se movimentar pela rodovia estadual PE320. 

Seguindo o movimento, a segunda rodovia percorrida foi a PE292. Finalizando o percurso, o 

objeto móvel percorreu uma parte da PE275.  

 
Figura 5.15. Exemplo de um movimento de um objeto móvel. 

Em uma situação real, um objeto móvel está susceptível à diversas condições do ambiente 

durante sua locomoção. Tais condições de ambiente consistem nas características da rede sem-

fio e de processamento. Visando tornar o experimento mais realístico, estas condições de 

ambiente foram consideradas no simulador de movimentação do MODAS.  

Para fazer a simulação das condições de rede e de processador, áreas no mapa foram 

demarcadas e valores de disponibilidade de rede e de processamento do dispositivo móvel 

foram atribuídos a estas áreas, conforme pode ser visto na figura 5.16. Cada círculo representa 

uma variação das condições de ambiente. 
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Figura 5.16. Demarcações de condições de rede e uso do processador. 

Outro aspecto levado em consideração nos experimentos foi o tipo de movimento. Durante 

todo o percurso, o objeto móvel se movimenta no simulador com velocidade variada, deixando 

o cenário mais condizente com a realidade, como é ilustrado no gráfico da figura 5.17.  

 
Figura 5.17. Variação da velocidade em função do tempo. 

No gráfico da figura 5.18, a precisão da previsão de posicionamento do MODAS é mostrada. 

Nele, pode-se ver resultados da comparação entre as posições previstas e as posições reais que é 

feita em função do tempo e para todo o percurso do objeto móvel.  Tal gráfico ilustra o quão é 

preciso o modelo de previsão do MODAS. Observe que as curvas são aproximadamente 

idênticas tanto para as coordenas X quanto para Y, podendo-se concluir que o desvio entre as 

posições previstas e as posições reais é mínimo. Portanto, para a base de dados utilizada nos 

experimentos, a técnica de previsão de movimentação mostrou-se eficiente. 
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Figura 5.18. Gráfico da precisão de previsão de posicionamento. 

 

A figura 5.19 mostra a previsão da distância percorrida por um objeto móvel durante a 

simulação. Como pode ser visto, as diferenças entre as linhas das posições previstas e as linhas 

das posições reais têm uma diferença mínima, com pequenos desvios em alguns trechos. Os 

picos mais altos do gráfico significam as mudanças de rota feitas após passar por cruzamentos. 

A representação espacial deste movimento é dada na figura 5.15. No primeiro pico, o objeto 

móvel saiu da PE320 e dobrou em um cruzamento, passando a percorrer a PE292. Após 

percorrer um trecho da PE292, o objeto móvel dobrou novamente em um cruzamento, passando 

a percorrer a PE275. Esta segunda mudança de rota é representada no gráfico através do pico 

mais a direita. Pode-se concluir também através desse gráfico, alguns aspectos sobre a eficiência 

da técnica de previsão de movimentação do MODAS. As linhas da distância real percorrida e da 

distância prevista estão bem aproximadas, mostrando desta forma, a precisão no resultado das 

consultas quando é necessário realizar previsão de posicionamento. 
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Figura 5.19. Gráfico da precisão da distância percorrida. 

 

Para analisar a eficiência das técnicas ADR e SDR, foi feito um estudo comparativo entre as 

mesmas. Para análise dos resultados, foi criado o gráfico da figura 5.21, no qual é mostrada uma 

comparação entre as técnicas ADR e SDR para o custo total da informação (soma do custo do 

desvio, da incerteza e o da atualização dos dados) medido em função do tempo. Tal experimento 

foi realizado quando um objeto móvel fazia o percurso que liga as cidades de Arco Verde à 

Recife. A representação espacial deste movimento é exibida no mapa da figura 5.20. Note que 

conforme vai passando o tempo, o custo da informação da técnica SDR sobe muito mais rápido 

que o da técnica ADR. A principal causa para isto acontecer é que na política de atualização 

ADR, o número de atualizações de posicionamento entre o objeto móvel e o sistema de 

gerenciamento de banco de dados é menor que na técnica SDR, comprovando desta forma, a 

superioridade da política de atualização ADR. Tal superioridade justifica sua escolha para ser a 

política de atualização padrão do sistema MODAS. 
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Figura 5.20. Representação espacial de um movimento da cidade de Pesqueira à  Recife 

 

 

Figura 5.21. Gráfico comparativo entre as políticas de atualização ADR e SDR. 

O gráfico da figura 5.22 mostra o funcionamento da política de atualização ADR. Quando o 

desvio atinge o limiar da incerteza, é feita uma atualização de dados entre o objeto móvel e o 

servidor. Além disso, o desvio é zerado e uma nova incerteza é calculada baseada nos dados da 

viagem anterior. 
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Figura 5.22. Desvio e Incerteza em função do tempo 

Finalizando, o gráfico da figura 5.23 mostra uma sobreposição de dois gráficos, Desvio x 

Incerteza e Distância Prevista x Distância real. Neste experimento, o objeto móvel mudou 

apenas uma vez de rota. As duas circunferências no gráfico salientam o instante em que o 

desvio atinge a linha da incerteza e a posição prevista é ajustada com a posição real. Isto corrige 

a previsão de movimentação realizada pelo servidor. Desta forma, ao ser realizada uma consulta 

no servidor, a resposta não estará desatualizada. 

 
Figura 5.23. Gráfico do Desvio x Incerteza / Posição prevista x Posição Real. 
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5.4. Tecnologias utilizadas 

O serviço de middleware foi construído utilizando a plataforma Java. Para isso utilizou-se o 

RMI (Remote Method Invocation), onde o serviço de localização geográfica foi incluso. O 

ambiente de desenvolvimento Java escolhido foi o JBuilder 8.0. Para construção do Editor de 

Rotas e Movimentos foi utilizado o Object Pascal através do Delphi.  

A implementação do simulador de Gerenciamento do Ambiente também utilizou a 

plataforma Java. O SGBD Oracle 9i foi utilizado para armazenar informações sobre os objetos 

móveis e dados espaciais, além disso, responder todas as consultas sobre o posicionamento de 

tais objetos. 

As simulações foram feitas utilizando o sistema operacional Microsoft Windows XP SP2 e 

uma rede TCP/IP, além disso, todos os gráficos gerados neste trabalho a respeito da 

movimentação dos objetos móveis foram gerados pelo Microsoft Excel 2003. 

5.5. Considerações Finais 

Neste capítulo, foram apresentados os resultados obtidos através dos experimentos e 

simulações realizados no MODAS. Foi mostrado como o sistema realiza as consultas nos 

tempos passado, presente e futuro próximo. Além disso, foram mostrados os resultados da 

previsão de movimentação e das políticas de atualizações. Através da obtenção destes 

resultados, pode-se concluir que o MODAS tem aplicabilidade e pode ser eficiente no cenário 

de redes de estradas. Neste cenário, os objetos móveis se movem com velocidade variada, 

podendo mudar esporadicamente de via ao passar por um cruzamento. As previsões de 

movimentação foram bastante importantes para tornar possíveis as consultas no tempo futuro 

próximo e a recuperação de dados em momentos nos quais não foram realizadas atualizações 

dos dados. Finalmente, a utilização de perfil e histórico de movimentação foi bastante útil para a 

realização destas previsões. 
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                  Capítulo 

6  
ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão    

 

Conforme foi visto no decorrer desta dissertação, há uma necessidade de estudos no sentido 

de criar aplicações que envolvam armazenamento de dados sobre objetos móveis. O 

desenvolvimento de pesquisas sobre objetos móveis, visando a criação de novos recursos 

oferecidos pelos SGBD disponíveis no mercado, e a padronização das adaptações necessárias 

para o desenvolvimento de um modelo de dados, irá tornar possível o surgimento de uma nova 

gama de aplicações que lidam com objetos em movimento. 

Nesta dissertação, foi desenvolvido o sistema MODAS, que procura resolver alguns dos 

principais problemas enfrentados no desenvolvimento de um serviço de localização geográfica 

de objetos móveis, levando em consideração as condições extremas do ambiente da computação 

móvel, tais como, disponibilidade de rede, largura de banda e capacidade de processamento. 

Inclui-se neste sistema, o uso de um modelo de dados espaço-temporal devidamente adaptado 

para dar suporte a mobilidade. Para este trabalho de mestrado, foi também desenvolvida uma 

aplicação, como forma de validar o modelo de dados proposto e demonstrar a viabilidade de sua 

implementação. Métodos de previsões foram desenvolvidos de forma a tornar o sistema mais 

robusto para suportar consultas no tempo futuro.  Além disso, algumas políticas de atualizações 

de posicionamento foram estendidas para suportar a movimentação de objetos móveis em rotas 

livres. 

6.1. Principais Contribuições 

A principal contribuição deste trabalho consiste na proposta de um modelo de dados para 

objetos móveis, no qual um conjunto básico de tipos de dados espaço-temporais foram 

definidos, dando suporte a mobilidade de objetos móveis unidimensionais. Adicionalmente, foi 
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definida uma arquitetura de um serviço de localização geográfica para objetos móveis, no qual 

consultas sobre a localização de objetos móveis podem ser realizadas nos tempos presente, 

passado e futuro próximo. O MODAS foi desenvolvido em uma camada de middleware 

localizada a nível arquitetural sobre a camada de persistência, tornando MODAS portável para 

ser executado em cima de qualquer SGBD relacional ou objeto-relacional disponível no 

mercado. Além disso, foram analisadas algumas técnicas de previsão de posicionamento e 

políticas de atualização dos dados baseadas no perfil e histórico de movimentação de cada 

objeto. Resultados desta análise guiaram a escolha dos mecanismos de previsão de atualização 

do MODAS. 

Outra importante contribuição é a flexibilidade da arquitetura do MODAS em aceitar mais 

de uma política de atualização de dados [NRT04]. Uma das principais características do sistema 

é a forma de como ele se adapta às condições precárias dos ambientes móveis, tais como, alta 

taxa de desconexão, baixa largura de banda das redes sem fios e baixa capacidade de 

processamento dos dispositivos móveis. Outro resultado importante foi a redução do número de 

atualizações entre o objeto móvel e SGBD. 

Alguns resultados interessantes também foram obtidos com a extensão da técnica de 

previsão de movimentação ADR. Através do uso do perfil, histórico de movimentação e dos 

atributos dinâmicos, a imprecisão das consultas sobre o posicionamento dos objetos móveis foi 

reduzida. Além disso, tal técnica estendida possibilitou a realização de consultas sobre o 

posicionamento dos objetos móveis no futuro próximo ou em momentos em que não houvesse 

conexão na rede. 

Outra contribuição deste trabalho é o desenvolvimento do serviço de localização geográfica 

e de uma aplicação MOD (Mobile Object Database) que ilustrou o uso do modelo de dados 

proposto. Inclue-se no desenvolvimento desta aplicação, a construção de um simulador de 

movimentação, que gera movimentos semelhantes aos dos objetos reais. Em tal simulador, os 

objetos se movem livremente por estradas do Estado de Pernambuco com movimento 

uniformemente variado, dispensando a necessidade de utilização de equipamentos que forneçam 

a localização geográfica dos objetos móveis (e.g. GPS). O uso de tais equipamentos, apesar de 

garantir a manipulação de dados reais, necessitaria de uma grande disponibilidade de recursos 

financeiros. A política de atualização de dados ADR foi estendida para atender as necessidades 
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de tal cenário, para permitir a comparação entre elas e para aperfeiçoar as consultas sobre 

posicionamento de objetos móveis. 

6.2. Trabalhos Futuros 

As pesquisas sobre objetos móveis e as funcionalidades que podem ser implementadas 

possibilitam o desenvolvimento de uma série de trabalhos futuros. A partir dos resultados 

obtidos com o MODAS, pode-se identificar alguns aspectos deste trabalho que podem ser 

aperfeiçoados e estendidos. Algumas sugestões de funcionalidades que não foram 

implementadas e que podem ser realizadas em trabalhos futuros são listadas a seguir. 

• Modelagem e Movimentação de Objetos Bidimensionais: No modelo de dados do 

MODAS, não foi definido o tipo de dado região, pois apenas aspectos da mobilidade de 

pontos móveis são abordados. Pode-se estender o modelo de dados para que ele passe a 

aceitar regiões e seus aspectos de mobilidade. Com tal extensão, o sistema MODAS 

passaria a suportar outras possibilidades de cenários de aplicações para objetos móveis, 

como por exemplo, deslocamento de manchas de óleo no oceano ou movimentação de 

incêndios em florestas. 

• Definição de Operadores: Não foi definido um conjunto básico de operadores. Tais 

operadores tornariam as consultas sobre objetos móveis mais poderosas. A definição dos 

operadores pode ser feita através da extensão da linguagem SQL ou pela definição de 

uma linguagem de consulta própria. 

• Consultas no tempo futuro: O algoritmo de previsão de movimentação pode ser 

melhorado para este tipo de consulta, através do uso de mineração de dados para 

reconhecimento de padrões de movimentação dos objetos móveis, e da utilização de 

grafos, para aumentar o alcance de tempo e a distância percorrida prevista. 

• Incluir mais objetos móveis no estudo de caso para verificar a escalabilidade da técnica 

de atualização de posicionamento. 

• Interface das Consultas: Este módulo do MODAS ainda está bastante limitado. Todas as 

representações espaciais de movimentos e de pontos foram realizadas manualmente para 
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fins de ilustração. Fica como sugestão um projeto de interface que exiba a representação 

espacial do movimento e de pontos de forma automática, mostrando a rota, as cidades e 

a coordenada geográfica do objeto móvel. Outra melhoria consiste na otimização da 

entrada de dados do usuário. Fazendo-se uso de dispositivos de entrada como mouse 

para aquisição da coordenada geográfica, ao invés do identificador do ponto. 

• Base de dados: Fica como sugestão o uso de uma base de dados real ou maior para 

realização de experimentos adicionais, com o objetivo de verificar as idéias propostas 

nesta dissertação. 
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Anexo I 
 
Este anexo contém todos os scripts utilizados para criação e população das tabelas utilizadas na 
realização e validação dos experimentos deste trabalho. 
 
--CriandoTabelas.sql 
 

CREATE TABLE POINT( 

   ID              NUMBER, 

   X               NUMBER NOT NULL, 

   Y               NUMBER NOT NULL, 

   CONSTRAINT  POINT_PK PRIMARY KEY (ID) 

); 

 

CREATE SEQUENCE POINT_ID_SEQ 

   INCREMENT BY 1 

   NOCACHE; 

 

------------------------ 

 

CREATE TABLE ROUTE( 

   ID              NUMBER, 

   NAME            VARCHAR2(10) NOT NULL, 

   CONSTRAINT ROUTE_ID_PK PRIMARY KEY (ID) 

); 

 

CREATE SEQUENCE ROUTE_ID_SEQ 

   INCREMENT BY 1 

   NOCACHE; 

 

---------------------------- 

CREATE TABLE LINE_SEGMENT( 

   ID     NUMBER, 

   ROUTE_ID              NUMBER NOT NULL,    

   ORDER_AT_LINE_SEGMENT NUMBER NOT NULL, 

   CONSTRAINT LINE_SEGMENT_ID_PK PRIMARY KEY (ID), 

   CONSTRAINT ROUTE_ID_FK FOREIGN KEY (ROUTE_ID) REFERENCES ROUTE(ID) 

); 

 

 

CREATE SEQUENCE LINESEGMENT_ORDER_SEQ 

   INCREMENT BY 1 

   NOCACHE; 

 

CREATE SEQUENCE LINE_SEGMENT_ID_SEQ 

   INCREMENT BY 1 

   NOCACHE; 

----------------------------------- 

CREATE TABLE LINESEGMENT_POINT( 

   ORDER_POINT                 NUMBER NOT NULL, 

   LINE_SEGMENT_ID             NUMBER NOT NULL, 

   POINT_ID                    NUMBER NOT NULL, 

   CONSTRAINT LINE_SEGMENT_ID_FK FOREIGN KEY (LINE_SEGMENT_ID) REFERENCES 

LINE_SEGMENT(ID), 
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   CONSTRAINT POINT_ID_FK        FOREIGN KEY (POINT_ID)        REFERENCES 

POINT(ID), 

   CONSTRAINT LINE_SEGMENT_POINT_ID_PK PRIMARY KEY (LINE_SEGMENT_ID, 

POINT_ID) 

); 

 
 
CREATE SEQUENCE LINESEGMENT_POINT_ORDER_SEQ 

   INCREMENT BY 1 

   NOCACHE; 

----------------------------------- 

 

CREATE TABLE MOV_HISTORY( 

   ID     NUMBER, 

   LINE_SEGMENT_ID       NUMBER, 

   OBJECT_ID             VARCHAR2(30), 

   START_TIME            NUMBER NOT NULL, 

   END_TIME              NUMBER NOT NULL, 

   DIRECTION             NUMBER NOT NULL, 

   NEXT_MOV_HISTORY_ID   NUMBER NOT NULL, 

   CONSTRAINT MOV_HISTORY_ID_PK  PRIMARY KEY (ID), 

   CONSTRAINT MOV_HISTORY_LINE_SEGMENT_ID_FK FOREIGN KEY (LINE_SEGMENT_ID) 

                                          REFERENCES LINE_SEGMENT(ID), 

   CONSTRAINT NEXT_MOV_HISTORY_ID_FK FOREIGN KEY (NEXT_MOV_HISTORY_ID) 

                                            REFERENCES MOV_HISTORY(ID) 

); 

 

CREATE SEQUENCE MOV_HISTORY_ID_SEQ 

                INCREMENT BY 1                 

                NOCACHE; 
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