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Abstract. Mobile devices have become very popular and large amounts of trajectory 
data are generated by these devices. The need to analyze this new kind of data 
increased with this popularization. These data have very little or no semantics, 
therefore it is very hard to either analyze or discover interesting patterns. Two 
methods (SMoT and CB-SMoT) have been developed to semantically enrich 
trajectory data, relating them with geographic information that is interesting for the 
application. In this paper we propose an extension of the PostgreSQL/PostGIS 
database, by adding both SMoT and CB-SMoT methods, in order to create the first 
database able to execute queries and semantic analysis on spatio-temporal data.  

Resumo. Dispositivos móveis se tornaram muito populares e grandes volumes de 
dados de trajetórias são gerados por estes dispositivos. Com esta popularização, 
cresceu a necessidade de análise deste novo tipo de dado. Estes dados tem pouca ou 
nenhuma semântica, tornando difícil a análise ou a descoberta de padrões 
interessantes. Dois métodos (SMoT e CB-SMoT) foram criados para enriquecer 
trajetórias semanticamente, relacionando-os com dados geográficos interessantes 
para a aplicação. Este trabalho propõe a extensão do PostgreSQL/PostGIS 
implementando os métodos SMoT e CB-SMoT, a fim de criar o primeiro banco de 
dados geográfico capaz de realizar consultas e análises semânticas em dados 
espaço-temporais. 

1. Introdução e Motivação 

Com o crescimento mundial no número de usuários de pequenos dispositivos 
eletrônicos como telefone celular, GPS, Pocket PC, Palm-top, entre outros, muito 
esforço tem sido depositado no desenvolvimento de softwares para estes dispositivos. 
Porém, pouco tem sido feito para trabalhar com um novo tipo de dado gerado por estes 
dispositivos, chamado de trajetórias de objetos móveis. 

Geralmente, os dados de trajetórias são disponibilizados como amostras de 
pontos na forma (tid, x, y, t), onde tid é o identificador da trajetória, x e y são as 
coordenadas geográficas do ponto e t é o timestamp em que foi gerado o dado. Um dos 
grandes problemas na análise destes dados brutos, na forma como são gerados pelos 
dispositivos móveis, é a falta de semântica, pois são coletados sem armazenar as 
informações geográficas relevantes à aplicação. Muitos trabalhos foram desenvolvidos 
focando apenas nas propriedades geométricas das trajetórias e não nas informações 
geográficas da região onde as trajetórias foram coletadas [Álvares et. al. 2007, 
Chiechelski and Bogorny 2008]. 



 

Figura 1 - (esquerda) trajetória e (direita) trajetória com informação 
geográfica [Alvares 2007] 

A figura 1 ilustra uma comparação de dois cenários de trajetórias, onde uma (à 
direita) relaciona-se com informações geográficas e a outra não (à esquerda). Podemos 
perceber que com a trajetória sem informação geográfica relacionada, não conseguimos 
responder simples perguntas como, por exemplo, se uma trajetória passou por um lugar 
específico. Já com uma trajetória semanticamente enriquecida, ou seja, relacionada com 
informações geográficas, a pergunta será facilmente respondida. 

Recentemente foram desenvolvidos dois métodos para adicionar semântica a 
trajetórias: SMoT [Alvares 2007] e CB-SMoT [Palma et. al. 2008]. Ambos são 
baseados no modelo de stops e moves [Spaccapietra 2007]. O método SMoT é baseado 
na intersecção, com uma duração mínima, entre uma trajetória e um objeto geográfico 
de interesse da aplicação. O método CB-SMoT utiliza a técnica de clustering para 
encontrar regiões em que a velocidade do objeto móvel é reduzida, para depois 
intersectar os clusters encontrados com os objetos geográficos. Estes métodos foram 
implementados no módulo Weka-STPM [Álvares 2009], uma ferramenta de mineração 
de dados open-source. No entanto, esta implementação não oferece ao usuário a 
possibilidade de consultas diretas sobre as trajetórias semânticas. 

Neste artigo, implementamos as funções SMoT e CB-SMoT como uma extensão 
do banco de dados PostgreSQL/PostGIS, a fim de automaticamente integrar trajetórias 
de objetos móveis e com informações geográficas interessantes para a aplicação. Além 
de apresentar um desempenho melhor do que o Weka, por não necessitar de conexão 
JDBC, esta extensão oferece ao usuário a possibilidade de executar as suas próprias 
consultas sobre as trajetórias semânticas. 

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta os 
conceitos básicos sobre stops e moves. A Seção 3 apresenta a extensão do 
PostgreSQL/PostGIS, a Seção 4 apresenta alguns experimentos e a Seção 5 conclui este 
trabalho. 

2. Stops and Moves 

O modelo de raciocínio stops e moves permite uma poderosa análise semântica de 
trajetórias. Para gerarmos os stops e moves devemos relacionar as trajetórias brutas com 
os candidatos a stops, que são os dados geográficos de interesse da aplicação. 
Caracterizamos um stop como sendo a parte da trajetória que é importante do ponto de 
vista da aplicação, e o move como a parte restante da trajetória. A figura 2 ilustra a 



trajetória semântica de um turista, gerada com o relacionamento de sua trajetória bruta 
com os candidatos, que neste exemplo são hotéis, shoppings, restaurantes e aeroportos. 
Com o relacionamento destes dados podemos saber todos os locais por onde o turista 
passou. O primeiro move encontrado na figura 2 é o conjunto de pontos do início da 
trajetória até o stop do Hotel Ipanema Plaza. O primeiro stop é na região do Hotel 
Ipanema Plaza. O segundo stop é a área do Shopping Center Iguatemi e, 
conseqüentemente, o segundo move é a parte da trajetória entre o hotel e o shopping. 
Seguindo esta lógica, descobrimos que esta trajetória, possui quatro stops e cinco moves. 
As definições 1 e 2 expressam formalmente a definição the stops e moves de acordo 
com o método SMoT [Álvares et. al. 2007] 

 

Figura 2 – Trajetória semântica de um turista 

Definição 1: Um stop de uma trajetória T é um tupla (C(k), t(i), t(i+n)), onde os 
pontos de T t(i) até t(i+n) farão intersecção com a geometria do candidato C(k) por um 
tempo maior que ∆(t). 

Definição 2: O move de uma trajetória T é a tupla (t(i),t(i+n)) onde os pontos de 
T t(i) até t(i+n) estão entre um ponto inicial de T e um stop, entre dois stops, ou entre 
um stop e o ponto final de T. Estes pontos também não podem fazer intersecção com 
nenhum candidato ou o tempo de intersecção deve ser menor que o tempo mínimo ∆(t). 

O método SMoT [Alvares et. al. 2007], tem como idéia principal a descoberta de 
stops e moves quando relacionamos uma trajetória bruta com um ou vários candidatos. 
O algoritmo passa por todas as trajetórias testando ponto a ponto de cada trajetória com 
a geometria dos candidatos, verificando se os pontos intersectam ou não estes 
candidatos. Em caso de intersecção, será testado o intervalo de tempo desde o primeiro 
até o último ponto de intersecção. Para ser considerado um stop, o intervalo de tempo 
deverá ser maior que o tempo mínimo definido para o candidato. Executando este 
algoritmo até o final será gerada uma tabela de stops e uma tabela de moves. 

O método CB-SMoT [Palma et. al. 2008] é divido em três partes. A primeira faz 
a descoberta dos clusters, que serão os conjuntos de pontos de uma trajetória que 
respeitam um tempo mínimo e possuem uma velocidade média menor ou igual a 
velocidade média da trajetória. A segunda parte do método testará se existe a 
intersecção dos clusters com a geometria dos candidatos, para a descoberta de moves, 
stops e clusters desconhecidos. Os clusters desconhecidos serão os clusters descobertos 
que não fazem intersecção com os candidatos ou fazem intersecção mas não respeitam o 
tempo mínimo. A terceira parte fará a comparação dos clusters desconhecidos entre 
diferentes trajetórias. Caso apareçam, serão identificados como sendo clusters 
pertencentes a mesma região, e então todos receberão o mesmo nome. 

3. Extensão do PostGIS 

Os métodos SMoT e CB-SMoT, que servem como uma etapa de pré-processamento de 
trajetórias brutas, transformando-as em trajetórias com semântica, foram implementados 



em PL/PGSQL. Com as especificações do SQL99 é possível criar novos tipos de dados 
com extrema facilidade e o PostGIS oferece uma série de operações espaciais, 
indispensáveis para análise de trajetórias. Os stops e moves são gerados através das 
seguintes instruções SQL, que variam de acordo com o método: 

SELECT SMOT('{mintime}', 'tabela_trajetoria',    
{tabelas_de_candidatos}','tabela_stop', 'tabela_move', 
'{buffer}'); 

 
SELECT CBSMOT '{mintime}','tabela_trajetoria', 
'{tabelas_de_candidatos}', 'tabela_stop', 'tabela_move', 
'{buffer}', 'campo_velocidade',  pontos_ant, pontos_pos,  
velocidade, mintime_cluster,tabela_cluster); 

Estas instruções terão os seguintes parâmetros de entrada: mintime, contendo o 
tempo mínimo de intersecção de cada candidato; tabela_trajetoria, contendo o nome da 
tabela de trajetórias; tabelas_de_candidatos, contendo os nomes das tabelas de 
candidatos; tabela_stop, contendo o nome da tabela de stops; tabela_move, contendo o 
nome da tabela de moves; buffer, contendo valores de buffers para os candidatos para 
reduzir a imprecisão; campo_velocidade contendo o nome da coluna da tabela de 
trajetórias que representa a velocidade do objeto no momento em que foi coletado o 
ponto; velocidade contendo o valor que será multiplicado pela velocidade média das 
trajetórias, para termos a velocidade máxima que o cluster pode ter; mintime_cluster 
contendo o tempo mínimo para ser um cluster; tabela_cluster contendo o nome da 
tabela de clusters. O mintime é um conjunto de valores, um para cada tabela candidato. 

Os dados de entrada dos métodos SMoT e CBSMoT são duas tabelas com a 
seguinte estrutura: 

 

Trajetorias (gid int, tid int, the_geom geometry,time timestamp) 

Candidatos (gid int, the_geom geometry) 

 Nestas tabelas, o atributo gid representa o identificador dos dados geográficos, o 
tid representa o identificador da trajetória, o the_geom representa as coordenadas 
espaciais do objeto e o time representa a data e a hora em que foi coletado o ponto da 
trajetória. Já os dados resultantes (saída), após a execução dos métodos SMoT e 
CBSMoT, serão armazenados em tabelas com a seguinte estrutura: 

 

Stops (stopid int, startT timestamp, endT timestamp,  
  stopName varchar, stopgid int, tid int) 

 
Moves (moveid int, startT timestamp, endT timestamp,  

  stopid1 int, stopid2 int, tid int) 

 Os atributos stopid, stopgid e moveid representam, respectivamente, o 
identificador do stop, do candidato e do move. O stopname armazena o nome da tabela 
do candidato, que é uma tabela com atributo geográfico no banco de dados. 

4. Experimentos 

Nesta seção, apresentamos alguns experimentos com trajetórias e objetos geográficos 
reais da cidade do Rio de Janeiro. No primeiro experimento, queremos descobrir os 
stops e os moves das trajetórias que fazem intersecção com regiões perto de hospitais 



por mais de 15 minutos. Um buffer de 50 metros é utilizado para aumentar a área do 
hospital, geralmente representado por um ponto. Para isto, executamos a consulta: 

SELECT SMoT ('{''15 MINUTES''}','tabela_de_trajetorias', 
'{"tabela_de_hospital"}','tabela_stops','tabela_moves','{50}'); 

A figura 3 ilustra o resultado desta consulta, onde os círculos são os hospitais 
onde ocorrem stops com mais de 15 minutos, a linha espessa é a trajetória e os 
polígonos são os bairros.  

 
Figura 3 – Resultado da execução da função SMOT 

No próximo exemplo utilizamos a função CB-SMOT, a fim de encontrar os 
pontos de tráfego lento perto dos hospitais e outros pontos de congestionamento com 
causas desconhecidas, que são os stops desconhecidos. 

SELECT CBSMoT('{'15 MINUTES''}', 
'tabela_de_trajetorias','{"tabela_de_hospital"}', 
'tabela_stops','tabela_moves','{50}','velocidadeCalculada',0,0,0.5,'15 
MINUTES','cluster'); 

Além do tempo mínimo de 15 minutos, é utilizada a metade do valor da 
velocidade média da trajetória para decidirmos se é um cluster (valor 0.5). O valor da 
velocidade dos pontos da trajetória estará calculada no atributo  velocidadeCalculada. 
Utilizamos também um buffer de 50 metros ao redor de hospitais. A figura 4 apresenta o 
resultado da consulta, onde os três círculos centrais são os clusters desconhecidos, 
chamados de Unknown, e representam as partes da trajetória com velocidade baixa. Os 
círculos das extremidades são os hospitais com stops por mais de 15 minutos.  

 

Figura 4 – Resultado da execução da função CB-SMOT 

Trajetórias semânticas, além de permitirem a rápida identificação de lugares 
onde o objeto móvel parou ou desacelerou, a maior contribuição deste trabalho é 
permitir ao usuário a realização das mais diversas consultas sobre trajetórias semânticas. 
Um exemplo de consulta rapidamente respondida com as trajetórias semânticas seria: 
Por quantos bairros a trajetória 2 passou e parou por pelo menos 40 minutos? 
 



 SELECT count(stopgid) as qtde 
 FROM stops 
 WHERE tid=2 AND (endt-startt) > INTERVAL '40 MINUTES' 
       AND stopname = 'Bairro' 

Perguntas deste tipo podem ser complexas e demoradas se considerarmos apenas 
trajetórias brutas. Note que o usuário poderá realizar as mais diversas consultas 
considerando junções espaciais entre os stops e os demais dados geográficos 
armazenados no banco de dados. Detalhes podem ser encontrados [Chiechelski and 
Bogorny 2008] 

5. Conclusão 

Com o grande volume de dados gerados por dispositivos móveis surgiu a necessidade de 
análise destes dados. Esta análise é custosa do ponto de vista computacional e complexa 
na perspectiva do usuário. Para facilitar consultas e análises de trajetórias foram 
implementados dois métodos, SMoT e o CB-SMoT, com o objetivo de enriquecer 
semanticamente os dados gerados por dispositivos móveis. Ambos os métodos adotam o 
modelo de stops e moves para que o usuário possa especificar importantes partes da 
trajetória que são especialmente relevantes para a aplicação. O uso de stops e moves 
facilita não só consultas sobre trajetórias, mas também a futura mineração de dados.  

 Neste trabalho foi desenvolvida uma extensão do banco de dados 
PostgreSQL/PostGIS para suportar operações espaço-temporais que adicionem 
semântica às trajetórias de objetos móveis. O código fonte dos métodos e as instruções 
de uso encontram-se na página [Bogorny 2009], juntamente com exemplos de 
funcionamento e experimentos com dados reais. 
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