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RESUMO 

Com o aumento das vendas de carros e falta de infraestrutura das vias urbanas nas cidades, cada vez mais os 

engarrafamentos fazem parte da rotina das pessoas, transformando um simples trajeto de casa para o trabalho em 

algo massivo e irritante. Diariamente muitos usuários utilizam o mesmo percurso para se deslocar de um lugar 

para outro, existindo assim diversas pessoas que trabalham juntas e que fazem o mesmo caminho de casa para o 

trabalho e vice versa. Desta forma, o estudo proposto busca realizar avaliações nos métodos de semelhanças 

destas trajetórias diárias das pessoas e propor uma alternativa de locomoção, a carona solidária. Existem 

atualmente diversos estudos sobre estes tipos de buscas por semelhanças entre as trajetórias, até mesmo 

aplicações que utilizam estes métodos para encontrar melhores vias que agilizem o percurso dos usuários. Este 

trabalho irá estudar a metodologia de Fréchet. A qual é bastante conceituada na área de busca por semelhanças 

entre trajetórias. Além disso, a utilização desta métrica aliada ao banco de dados espacial e dados geográficos, 

contribuem muito para o enriquecimento do trabalho. 

 

Palavras chave: Similaridade, Semelhança, Fréchet, Trajetória, Banco de Dados Espacial, Trânsito, Carona 
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Introdução 

 

Com a diminuição das taxas de juros e impostos sobre veículos automotores, o 

incremento nas facilidades de financiamentos e a falta de infraestrutura, as grandes cidades 

vêm sofrendo com o crescimento exagerado das frotas de veículos, gerando assim um 

“entupimento” nas vias urbanas. De um modo geral, o tempo médio de locomoção nas vias 

urbanas tem aumentado consideravelmente, o que tem gerado transtornos para os motoristas. 

A atual situação se agrava a cada dia, gerando mais custos para a própria população, pois 

como se passa mais tempo nos engarrafamentos, se gasta mais combustível e gera mais 

poluição. 

Muitas propostas para estes problemas já foram levantadas, desde mudanças em sinais 

de trânsito, alargamento de vias, criação de viadutos, aplicativos na Web via smartphones que 

avisam de possíveis bloqueios e pontos de engarrafamento e até mesmo rodízios de carros. 

Em paralelo a isso, temos também um aumento no número de dispositivos móveis que 

detectam a posição geográfica tanto de pessoas como de veículos, quer seja em smartphones 

ou aparelhos de GPS (Global Positioning System – Sistema de Posicionamento Global). Com 

base nas informações geradas por estes aplicativos, é possível traçar rotas/trajetórias utilizadas 

pelos usuários. Estas trajetórias têm padrões e são utilizadas diariamente pelos usuários nas 

suas idas e vindas, quer seja do trabalho para casa ou para outro local. 

Com o crescimento no número de equipamentos que possuem os dispositivos GPS
1
, 

mais e mais aplicações têm usufruído de dados que utilizam esta tecnologia de localização. 

Tem-se produzido cada vez mais trabalhos que se beneficiam dos dados rastreados através de 

um aparelho celular ou GPS. Alguns destes trabalhos objetivam a comparação entre essas 

rotas dos usuários utilizando para tanto modelos como o Euclidiano, Fréchet e Modelo Oculto 

de Markov. [LAURINEN, 2006] [AFONSO, 2011] [SHAHBAZ, 2013] 

[SNAKARARAMAN, 2009] [YI, 2004] [EITER, 1994] [BUCHINA, 2007] [TRAJCEVSKI, 

2007] [PORIKLI, 2004] [TIAKAS, 2009] [LIU, 2012] 

Em Tiakas (2009) e Liu (2012), a busca por uma aproximação de trajetórias dá ênfase 

em encontrar semelhanças de objetos espaciais (sistemas de transportes) em ambientes 

                                                 

1
 http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2013/05/numero-de-usuarios-de-internet-e-de-pessoas-com-celular-cresceu-mais-de-100-no-brasil 
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espaciais, fazendo um questionamento quanto ao segmento de transporte rodoviário, 

ferroviário e rotas aéreas. Estes trabalhos têm como foco principal a semelhança no critério 

espacial baseado no modelo de distância euclidiana.  

Em Shahbaz (2013), Sankararaman et al. (2009), Yi (2004), Eiter (1994), Buchina 

(2007) e Trajcevski (2007) a métrica utilizada é a de Fréchet. Neste método, o estudo de 

semelhança entre trajetórias é realizado através do cálculo da menor distância entre as curvas. 

O mesmo considera a velocidade com que os objetos se movimentam na trajetória estudada, 

mas não considera a noção temporal. 

Outros trabalhos, como o apresentado por Porikli (2004), se utilizam do Modelo Oculto 

de Markov. Tal modelo define o estudo de trajetórias aliadas ao conceito de velocidade 

utilizando um método que analisa os objetos, sem se importar com o tempo utilizado pelos 

mesmos. 

Em alguns trabalhos foram desenvolvidos algoritmos próprios, tal como em Laurinen 

(2006) e Afonso (2011), onde é demonstrado um algoritmo para o cálculo de trajetória de um 

objeto em movimento diário. No entanto, a maioria dos trabalhos relacionados se baseia no 

método de Fréchet. O presente trabalho também adota o método de Fréchet, pelo fato do 

mesmo possuir uma maior semelhança com o problema aqui abordado. 

Todos os modelos citados trabalham com dados em formato tabular tradicional sem 

qualquer auxílio de uma base de dados espacial. A solução proposta neste trabalho alia o 

conceito de trajetória com o estudo de banco de dados espacial devido aos benefícios que o 

mesmo apresenta tanto quanto ao armazenamento de informações, quanto à facilidade de 

extração de dados dessa natureza. A escolha por utilização do banco de dados espacial 

proporciona ao estudo do trabalho uma maior facilidade na manipulação direta dos dados 

utilizados, já que este tipo de banco de dados possui diversas funções que auxiliam no 

processamento de dados geográficos, formato que possui relação direta com o problema 

abordado. Entre estas funções, existem aquelas utilizadas para cálculo de distância, 

verificação de igualdade, pertinência, disjunção, dentre outras. 

O objeto do estudo deste trabalho é, portanto, voltado para a busca por padrões de 

semelhança entre trajetórias levando em consideração a noção geométrica (forma da 

trajetória), geográfica/espacial (localização da trajetória) e temporal (instantes de tempo em 

que a trajetória ocorre). 
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Este estudo poderá demonstrar a similaridade/semelhança entre as trajetórias dos 

usuários, possibilitando assim o compartilhamento destas trajetórias para o uso de carona 

entre os usuários, tornando assim o transito mais tênue. Neste contexto este projeto está 

divido em quatro capítulos. 

No primeiro capítulo, serão abordados os conceitos de bancos de dados e explicado 

como se baseiam seus modelos, apresentando suas características. Em seguida serão descritos 

os conceitos de modelos de bancos de dados espaciais, detalhando assim o processo de 

modelagem partindo  do mundo real para o mundo computacional. Em seguida, serão 

descritas as formas como são tratadas as informações geográficas, como funciona um Sistema 

Gerenciador de Bancos de Dados Espacial (SGBDE) e quais os principais tipos de bancos de 

dados espaciais. 

O segundo capítulo explora o estudo de trajetória relacionando todos os seus 

fundamentos básicos e todos os passos envolvidos na construção de uma trajetória desde os 

dados brutos até o chamado enriquecimento semântico, etapa na qual a trajetória ganha, além 

da sua natureza espacial, um conteúdo mais significativo, normalmente relacionado com o 

domínio do problema.  

No terceiro capítulo, será descrito como funciona a método de Fréchet, onde esta 

métrica é definida pela distância máxima entre duas curvas, possibilitando assim um 

comparativo para semelhança entre trajetórias. Devido ao uso desta métrica ser utilizada em 

trajetórias direcionadas, deu-se a escolha deste algoritmo. 

No quarto capitulo são abordados os testes. Foi desenvolvido uma aplicação em 

linguagem C# .NET aliada com uma API do Google para construção de mapas 

georreferenciados, onde será possível verificar visualmente as trajetórias dos usuários em 

teste e demonstrar os resultados de métricas da similaridade destas trajetórias.  

No último capítulo será descrita a conclusão dos resultados encontrados. 
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1 Banco de Dados 

 

Praticamente todos os sistemas que se utilizam de armazenamento de informações 

fazem uso de bancos de dados.  

Segundo ELMASRI e NAVATHE (2005). 

“Um banco de dados representa alguns aspectos do mundo real, sendo chamado, 

às vezes, de minimundo ou de universo de discurso (UoD). As mudanças no minimundo 

são refletidas em um banco de dados. Um banco de dados é uma coleção lógica e 

coerente de dados com algum significado inerente. Uma organização de dados ao acaso 

(randômica) não pode ser corretamente interpretada como um banco de dados. Um 

banco de dados é projetado, construído e povoado por dados, atendendo a uma proposta 

específica. Possui um grupo de usuários definido e algumas aplicações preconcebidas, de 

acordo com o interesse desse grupo de usuários.” 

A partir dessa ideia, foram criados os bancos de dados relacionais e os sistemas que 

gerenciam as “trocas de dados”. Esta “troca de dados” é definida como uma série de 

gravações realizadas no banco de dados, através das informações inseridas por um sistema ou 

aplicação de uso dos diversos tipos de usuários. 

1.1 Modelos de Bancos de Dados 

 

Um modelo de banco de dados é uma abstração dos conceitos que podem ser usados 

para descrever um sistema ou uma estrutura de dados. Dentre estes modelos, existem os 

modelos lógicos com base em objetos e os modelos lógicos com base em registro. Como 

exemplo de modelos lógico com base em objetos, existem o Modelo Entidade-

Relacionamento e o Modelo Orientado a Objetos. Dentre os modelos lógico com base em 

registro, existem o Modelo Relacional, o Modelo de Rede e o Modelo Hierárquico 

[SILBERSCHATZ, 2004]. 

 

1.2 Modelo Relacional 

 

O modelo deve ser formal e preciso. Isso mostra que a retratação do mundo real pode 

ser entendida por qualquer leitor. Enquanto em um Modelo Entidade-Relacionamento são 
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apresentadas as propriedades de forma conceitual, no Modelo Relacional ou lógico descreve 

todas as propriedades necessárias das entidades envolvidas, tais como a tipagem dos atributos, 

cardinalidades, chaves primárias e chaves estrangeiras [HEUSER, 1998]. 

Um banco de dados relacional consiste em uma coleção de tabelas, onde cada uma 

possui um nome próprio. No modelo relacional existe uma linha onde essa é utilizada para 

representar um relacionamento entre um conjunto de tabelas. Uma vez que essa tabela é uma 

coleção de tais relacionamentos, há uma estreita correspondência entre o conceito de tabela e 

o conceito matemático de relação. [SILBERSCHATZ, 2004] 

 

Figura 1 – Exemplo gráfico de um modelo relacional 

Como pode-se observar no exemplo da Figura 1, existem duas tabelas: “Departamento” 

e “Disciplina” onde estas tabelas possuem uma relação entre elas. 

1.3 Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) 

 

Uma característica fundamental de um banco de dados é o armazenamento dos dados 

gerados pelos sistemas. O sistema que auxilia no repositório destes dados é chamado de 

Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD). O SGBD é responsável pelo 

gerenciamento de todos os dados trocados nos sistemas utilizados. [NAVATHE, 2005] 

O SGBD gerencia os metadados, permitindo o seu acesso de forma rápida e simples, 

distribui os dados a multiusuários, realiza controle de usuários e executa vários tipos de 

manipulação dos diversos dados, tais como processos de gravação, deleção e atualização. 

Segundo SILBERSCHATZ (2004), “Um Sistema Gerenciador de Banco de Dados 

(SGBD) é constituído por um conjunto de dados associados a um conjunto de programas 

para acesso a esses dados”. 
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1.4 Banco de Dados Objeto-Relacional 

 

O modelo Objeto-Relacional representa um esforço no sentido de adicionar ao Modelo 

Relacional características de Orientação a Objetos. Nos bancos de dados desse tipo, o usuário 

pode se utilizar de conceitos de Orientação a Objetos, tais como criação de classes e herança, 

o que possibilita a criação de bancos de dados mais específicos para algum tipo de domínio. 

Os bancos de dados objeto-relacionais possuem um mecanismo de visão sobre objetos, 

onde a vantagem é que os dados relacionais podem ser mapeados em objetos e aplicações, 

podendo assim prover uma coexistência entre aplicações relacionais e orientada a objetos. 

[NAVATHE, 2005] 

Este tipo de modelo foi desenvolvido para a criação de dados complexos, onde não era 

possível tal tratamento no ambiente puramente relacional, facilitando o armazenamento e a 

manipulação de dados, muito também por uma adequação das novas aplicações que exigiam 

estes tipos de modelos complexos. 

Segundo BAPTISTA (2009) um banco de dados objeto-relacional tem como principais 

características: 

 Permitir utilizar e especificar tipos abstratos de dados (TAD
2
); 

 A tabela convencional, definida na entidade-relacional é convertida para 

permitir referência a objetos, ou seja, armazenamento de tipos; 

 Utilizar referência para representar as associações entre os objetos. 

 Tornar o desenvolvimento de aplicações mais simplificado, visto que como é 

orientado a objeto, tem conversação mais fácil com a aplicação; 

 Apesar de trabalhar com objetos, o resultado dos dados armazenados continua 

sendo como na entidade-relacional, ou seja, tabelas (linhas e colunas). 

 

 

 

                                                 

2
 TADs são tipos de dados definidos pelo usuário que encapsulam comportamento e estrutura interna 

(atributos). 
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1.5 Banco de Dados Espacial (BDE) 

 

“Dado espacial é qualquer tipo de dado que descreve fenômenos aos quais esteja 

associada alguma dimensão espacial. Dados geográficos ou georreferenciados são dados 

espaciais em que a dimensão espacial está associada à sua localização na superfície da 

terra, num determinado instante ou período de tempo.” [CÂMARA, 1996] 

O banco de dados espacial é uma variação de um banco de dados objeto relacional, 

permitindo uma manipulação mais elaborada de dados em formato geométrico. As principais 

características deste modelo são as formas de inserir e integrar em uma única base de dados 

informações espaciais, dados de populações, imagens de satélites, GPS e mecanismos para 

combinar todas estas informações através de algoritmos e consultas de análise de dados. 

Segundo CIFERRI (2010), os tipos de objetos estão divididos em três grandes grupos: 

elementos, geometrias e planos de informações. Os elementos são os tipos de dados 

primitivos tais como: ponto, linha, segmentos de linha, polígono, poliedro, etc (ver Figura 1). 

A geometria é formada por um único elemento ou por um conjunto homogêneo ou 

heterogêneo de elementos e o plano de informação é formado por um conjunto de geometrias 

que possuem mesma propriedade, por exemplo uma coordenada. Ver Figura 2. 

 

 

Figura 1 – Tipos primitivos de elementos em banco de dados espacial 
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Figura 2 – Tipos de objetos armazenados em um banco de dados espacial 

 

Como se percebe na Figura 2, os elementos primitivos de banco de dados espacial, são 

os elementos primários para a construção de uma geometria em dados georreferenciado.  

 

1.5.1 Ponto  

No espaço geográfico, a modelagem é realizada por um conjunto de pontos onde cada 

ponto possui atributos que descrevem sua relação com outros pontos, definindo a posição 

onde cada elemento ou objeto se encontra através de coordenadas, definindo um único local, 

onde x e y representam valores de longitude e latitude, respectivamente. É considerada a 

menor unidade possível para representar um objeto espacial; é utilizado para representar 

localizações discretas, exemplo disso é a localização de uma cidade no mapa 

 

1.5.2 Linha 

Na modelagem de um mapa georreferenciado, é necessário o uso de delimitadores, ou 

como são também chamados, fronteiras. Para a construção destes objetos, utiliza-se os 

elementos de linha, que é a representação da sequência de pontos conectados retilineamente; 

pode também ser chamado de linha poligonal, sendo a variação de uma linha onde os pontos 

não estão dispostos de forma retilínea; É usada para representar objetos espaciais lineares. 
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Exemplos de aplicação deste tipo primitivo são rios, estradas, ferrovias e redes de 

infraestrutura 

 

1.5.3 Polígono 

O polígono é a subdivisão do espaço em polígonos adjacentes, onde cada posição 

pertence a um só polígono, sendo formado por uma sequência fechada de linhas ou linhas 

poligonais. Funcionalmente equivalente a uma linha poligonal fechada. Existem os chamados 

polígonos complexos que podem permitir buracos ou consistir de diversas partes disjuntas. 

Exemplo deste tipo, é a área delimitada para uma cidade ou país. 

 

1.5.4 Poliedro 

É uma representação tridimensional de um conjunto de polígonos adjacentes. É 

formado por quatro ou mais polígonos, denominado faces. As intersecções das faces formam 

as arestas e a intersecção das arestas formam os vértices. É utilizada para representar os 

sólidos no espaço geográfico. Exemplo disso são os prédios e casas. 

 

Figura 3 – Hierarquia dos tipos de dados em banco de dados espacial 

Quando se utiliza um banco de dados para operações espaciais, o banco de dados 

espacial fornece uma hierarquia de tipos de dados estruturados. Tipos de dados para recursos 

geográficos são formados por dois grupos, a geometria simples e a geometria complexa. As 
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geometrias simples podem ser captadas na estrutura através de elementos primitivos simples, 

como por exemplo, residências individuais e lagos isolados. (ver Figura 3). 

 

1.6 Modelagem da Informação Geográfica 

 

A metodologia de representar o ambiente real em dados computacionais pode ser 

realizada de diversas formas, quer seja matemática, lógica, gráfica ou física. 

Segundo SOARES FILHO (2000), no mundo real existem objetos e entidades que 

tornam difíceis sua interpretação direta para o mundo computacional, fazendo-se necessário 

um processo de conversões ou modelagens de um nível mais concreto (mundo real) para um 

nível gráfico (computacional). 

Assim, o primeiro passo para esta conversão é o desenvolvimento do modelo 

conceitual, onde mapeia-se o mundo real em modelo de objetos e entidades (dados 

geográficos e topográficos), retratando de forma escrita/visual esses dados geográficos 

utilizados (modelos numéricos de terreno, dados do GPS). 

Em seguida, converte-se o modelo conceitual em um modelo lógico, onde realiza-se o 

processo de modelagem mais aproximada para um modelo computacional. 

Na fase de Modelo da Base de Dados Geográficos (fase lógica), a principal 

característica é a conversão dos objetos definidos no modelo relacional em modelo espacial, 

especificando bem os atributos espaciais, tais como o ponto, a linha e a geometria. É neste 

processo que se realiza a vetorização dos dados, ou seja, conversão dos dados reais (mundo 

real) em dados computacionais (linguagem de máquina), podendo ser de modo VETOR e de 

modo RASTER (MATRICIAL), esclarecido com maiores detalhes mais a frente do trabalho. 

[SOARES FILHO, 2000] 

Por fim, a exibição do mundo real de maneira gráfica (computacional), retratando em 

desenhos ou até mesmo em fotos o que foi observado durante o processo de abstração de 

dados espaciais. 

A Figura 4 ilustra como esse processo é realizado, onde em cada passo é realizado um 

processo de modelagem de dados. 
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Figura 4 – Passos de conversão do modelo geográfico para computacional [SOARES FILHO, 2000] 

No processo de modelagem, existem duas visões que devem ser representadas, o espaço 

e os objetos no espaço. Define-se espaço a representação da própria área a ser exibida e os 

objetos refletem as entidades dispostas neste espaço. 

Segundo GÜTING (1994), para a modelagem de objetos, os elementos fundamentais 

são o ponto, a linha e a região, onde o ponto representa a localização de um objeto no espaço, 

definido por um par de coordenadas espaciais. A linha é um conjunto destes pontos e 

representa objetos que estão se movendo no espaço ou para definir conexões no espaço, tais 

como estradas, rios, delimitações de regiões e etc. Já a região é a representação de um 

polígono em duas dimensões, contendo uma determinada extensão, bem como um país, um 

lago e etc.  

A Figura 5 representa estes aspectos, onde se podem perceber os tipos encontrados em 

uma representação geográfica. 

 

Figura 5 – Exemplos de linha, ponto e região. 
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1.6.1 Representação Vetorial 

 

Na representação vetorial,  o espaço é dividido em elementos de própria geometria, tais 

como o ponto, a linha e área, permitindo assim que todas as posições estejam representadas 

exatamente como no mundo real. Neste modelo as coordenadas são extremamente 

importantes, pois ela representa tanto as entidades geográficas como gráficas por um simples 

par ordenado de coordenada x e y.  

Exemplos destas representações são os objetos isolados e os objetos adjacentes, onde no 

primeiro temos objetos tais como prédios e casas, não contendo assim compartilhamento entre 

eles, ou seja, são objetos pontuais. Já no segundo temos o compartilhamento de áreas, onde 

seus pontos são compartilhados entres os dois objetos, são exemplos disso as fronteiras entre 

países. [LAENDER et al , 2005] 

 

1.6.2 Representação Matricial 

Este tipo de representação usa uma grade regular (matriz) de células para representar 

cada elemento, tal como um tabuleiro, onde cada célula é atribuída um código referente a cada 

atributo, tal como uma propriedade de um rio ou de um terreno. Esta forma de representação é 

semelhante a já conhecida pela representação geográfica, a qual se utiliza pares coordenados, 

ou seja, utiliza pares de valores de m e n, onde o m identifica as colunas e n as linhas. Ver 

Figura 6. [LAENDER et al , 2005] 

 

 



 

 

 24 

 

Figura 6 – Representação dos modelos de representação espacial. 

1.6.3 Sistema Gerenciador de Banco de Dados Espacial (SGBDE) 

 

É um sistema é uma extensão do SGBD tradicional com uma extensão importante: 

trabalha com dados de tipos geométricos, tais como, planos, linhas, pontos e polígonos. 

[GUTING, 1994] 

Portanto, para armazenar estas informações, faz-se o uso de uma linguagem voltada 

com características geográficas. Na Figura 7, tem-se o exemplo de uma das várias formas 

utilizadas para a declaração de tipo de dados. 

 

Figura 7 – Tipo abstrato de dados em PostgreSQL 

 

1.6.4 Estruturas de Dados para Geo-Campos e Geo-Objetos  

Existem dois modelos formais para representar as entidades geográficas: o geo-campos 

e o geo-objetos. O modelo geo-campos representa o espaço geográfico como uma superfície 

contínua.  Exemplo disto é um mapa de vegetação, onde será a área a ser estudada e mapeada, 

podendo assim marcar pontos de desmatamentos e incêndios.  

Já o modelo geo-objeto representa o espaço geográfico como uma coleção de entidades 

distintas, tais como um cadastro urbano identificando cada lote como um elemento individual. 
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Portanto, o armazenamento de estruturas depende do suporte que o SGBD fornece. 

Desta forma, a maneira mais fácil de armazenar é guardando cada um dos objetos separados. 

Assim, a tecnologia OpenGIS é suportada nos diferentes tipos de SGBDs (Oracle Spatial, 

PostgreSQL e mySQL
3
)  [RAVADA, 2003]. 

A tecnologia OpenGIS foi construída a partir de uma organização de um consórcio 

internacional de padrões (Open Geospatial Consortium - OGC).  

O OGC é um consórcio da indústria internacional de 473 empresas, agências 

governamentais e universidades que participam de um processo de consenso para desenvolver 

padrões de interface disponíveis publicamente e apoiar soluções interoperáveis de serviços 

espaciais baseados em tecnologia da informação, descrevendo modelos de dados básicos para 

características geográficas a serem representadas. 

 

1.6.5 SGBDs PostGIS e Oracle Spatial 

O PostGIS é uma ferramenta da comunidade de software aberto (gratuito) e estende do 

PostgreSQL, onde o mesmo adiciona suporte a objetos espaciais, permitindo assim consultas 

de localizações e áreas geográficas através de comandos SQL. Já o Oracle Spatial, é uma 

ferramenta proprietária (pago), onde fornece gerenciamento e criação de códigos geográficos 

e baseia-se nas especificações do OpenGIS. 

 

1.6.5.1 PostGIS 

Em maio de 2001, a Refractions Research
4
 lançou a primeira versão deste sistema 

incluindo objetos, índices e uma série de funções que resultavam em um banco de dados para 

armazenamento. À medida que os tipos de funções aumentavam, a necessidade de organizar 

os dados era mais necessária. Com este aumento, o MapServer foi o primeiro aplicativo 

utilizado para visualização dos dados. 

Como a capacidade de dados espaciais cresceu bastante, um problema devia ser 

solucionado: a representação usada para armazenar os objetos era ineficiente. Foi então criado 

                                                 

3
 É um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD), que utiliza a linguagem SQL. 

4
 Empresa responsável pela criação do PostGIS. 
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o PostGIS versão 1.0 tornando esta representação mais rápida e mais leve, melhoria que foi 

possível com a diminuição dos cabeçalhos de metadados e as dimensões necessárias.
 

O PostGIS é uma extensão espacial do PostgreSQL, suportando diferentes tipos de 

geometrias, tais como Ponto, Linha, Região (Polígono), MultiPontos, Multilinhas, 

MultiRegiões (MultiPoligonos) e Coleção de Geometria. Ver Figura 8. 

 

Figura 8 – Representação hierárquica dos tipos suportados no PostGIS 

 

A manipulação de dados utilizadas no PostGIS é baseada em comandos SQL como 

demonstrado na Figura 9. 

 

Figura 9 – Comandos SQL em PostGIS 
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As formas como são manipulados os objetos em um ambiente PostGIS se dá muito 

semelhante as formas utilizadas em bancos de dados comuns. Contudo pode-se perceber a 

utilização de funções especificas para determinadas tarefas, tais como a AddGeometryColumn 

(adiciona uma geometria a estrutura de dados), GeometryFromText (retorna o valor de uma 

determinada geometria) e ASTEXT (retorna o valor do vetor de uma geometria) como é 

apresentado na Figura 9. 

1.6.5.2 Oracle Spatial 

 

O Oracle Spatial é uma expansão espacial do Banco de Dados Oracle que fornece 

recursos espaciais avançados para suporte a aplicativo geográfico, serviços baseados em 

localização e sistemas de informações espaciais. O Oracle Spatial amplia os recursos de 

localização utilizando a manipulação de dados e análise espacial, incluindo cálculos de área e 

distância, e referência linear. Tem suporte às geometrias Ponto, Linha, Região (Polígono), 

Círculos, Arcos, Retângulos. É baseado nas especificações do OpenGIS. 

É composto por modelo de dados (chamado de MDSYS), onde define os tipos de dados 

suportados; indexação espacial, mecanismo utilizado para a busca rápida dos dados nas 

consultas; operadores e funções que auxiliam nas consultas utilizando operações de analise 

espacial. 

Bem como o PostGIS a linguagem de programação é o SQL, conforme exemplo 

apresentado na Figura 10. 
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Figura 10 – Comandos SQL em Oracle Spatial. 

Assim como no modelo do PostGIS o Oracle Spatial também trabalha com funções 

especificas para determinar valores de objetos e cálculos a serem usados para a utilização da 

geomteria espacial. Entre eles tem-se o SD_GEOMETRY (define o tipo do objeto como sendo 

objeto espacial), SDO_POINT_TYPE (contém a definição do valor de um ponto geométrico) e 

o SDO_WITHIN_DISTANCE (utilizado para retornar um conjunto de objetos espaciais que 

estão dentro de uma distância definida), como visto na Figura 10. 
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2 Trajetória 

 

A análise dos dados de trajetória é a chave para um número crescente de 

aplicações que visam à compreensão global e manutenção de fenômenos complexos que 

envolvem objetos em movimento (por exemplo, distribuição de correio em todo o mundo, 

gerenciamento de tráfego da cidade, monitoramento de migração de aves). [...] Uma 

preocupação específica é permitir enriquecer trajetórias com anotações semânticas que 

permite aos usuários anexar dados semânticos para partes específicas da trajetória. 

[Spaccapietra, 2007]. 

Segundo Yan (2009), o conceito de trajetória é percebido como uma evolução da 

localização geométrica de um objeto em movimento durante um intervalo de tempo. Esta 

localização é definida com um conjunto de coordenadas em duas dimensões (x, y) 

geométricas. O conhecimento geográfico é o primeiro campo de aprendizagem para relacionar 

semântica à linha geométrica, que representa um caminho espacial em um traço geográfico 

significativo. Além disso, a interpretação semântica vai além da visão geográfica. 

Como dito anteriormente, uma trajetória é o conjunto de mudanças de posições durante 

um intervalo de tempo, onde estes intervalos podem ser definidos por um conjunto de 

variáveis. Estas variáveis são definidas como sendo: 

 Begin (início) é a posição espaço-temporal onde a trajetória se inicia. É definida 

como uma tupla <point, instant>, onde instant = t_begin;  

 End (final) é a posição espaço-temporal onde a trajetória chega ao seu final com 

definição semelhante ao exemplo anterior: <point, instant>, onde instant = 

t_end;  

 Move (movimento) é definido por um intervalo de tempo [tbeginMove, 

tendMove] durante o qual o objeto está se movendo. Um movimento é definido 

por um ponto de tempo variável.  

 Stop (parada) é definido por um intervalo de tempo [tbeginStop, tendStop] 

durante o qual o objeto não está se movendo ou quase não se mexe (o que 

significa que o movimento físico é irrelevante para o domínio do problema em 

questão).  

 BES é um termo genérico que se usa para designar a união de Begin, End e Stop. 



 

 

 30 

 

Podem haver várias destas marcações durante todo o trajeto do objeto, dependendo de 

como o problema em questão considera cada um deles. 

 

Figura 11 – Caminho espaço-temporal de um objeto móvel 

Pode-se exemplificar a Figura 11 como sendo um dia comum de um turista.  

Ao amanhecer, é realizada a primeira marcação Begin, onde foi marcada como b1 às 

08:00 hs, como sendo o início do seu dia o café da manhã no hotel. Em seguida realiza um 

passeio nos arredores do hotel e realiza uma nova marcação como sendo o fim da trajetória T1 

(e1). Após um tempo o turista inicia novamente uma nova trajetória, agora definida como T2 

onde realiza a marcação de início como sendo b2. Caminha pela cidade conhecendo pontos 

turísticos e decide então parar para almoçar em um restaurante realizando o primeiro Stop 

sendo marcado na figura como s21. Após o período de almoço retorna ao passeio pela cidade e 

resolve parar em um centro cultural para visitar um museu onde realiza uma nova marcação 

Stop como é visto na figura como s22. Retoma a caminhada e realiza uma parada para tomar 

um café e marca como o fim da trajetória T2 como é visto na figura e2. Após este evento 

realiza o início da trajetória T3 com a marcação b3, ao final do dia retorna ao hotel e realiza 

última marcação definida com e3. 

Pode-se notar que as marcações ora são realizadas propositalmente, pelo próprio 

usuário, e em outras o próprio aparelho de celular realiza as marcações automaticamente, 

sendo estas marcações as de fim de trajetória já que elas seguem um padrão de horário, 

sempre sendo em tempos predefinidos. Desta forma fica registrada todo o percurso realizado 

pelo usuário durante todo um dia. 
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2.1.1 Estrutura da Trajetória 

A estrutura das trajetórias é definida por uma interpolação de várias marcas que são 

registradas durante um determinado intervalo de tempo. Muitas vezes estes pontos são 

registrados através de dispositivos GPS. Nota-se na Figura 11 que existem diversos tipos de 

stops (s21 e s22), os quais representam o momento em que o objeto realiza uma atividade 

pontual. Como exemplo, a parada para um café, a chegada a um shopping para realizar 

compras, um almoço com um cliente de trabalho ou até um a parada de um grupo de pássaros 

para descansar depois de um longo dia de vôo. 

As trajetórias são representadas através de uma sequencia finita de pontos, os quais 

possuem uma estrutura formada por coordenadas geométricas e o tempo no qual ele foi 

registrado. Para cada localização (x1, y1) no espaço geográfico é registrado um tempo (t1), 

gerando assim uma interpolação linear, no qual este conjunto forma a trajetória do objeto 

móvel [MACEDO et al., 2008]. Esta mesma trajetória possui um valor agregado a ele, é o 

chamado valor semântico. 

Ainda conforme YAN (2009), um modelo de trajetória independente requer a 

disponibilização de geometria, geografia e aplicação de conhecimento de domínio, ou seja, de 

semântica de dados. Existem três tipos de dados envolvidos na modelagem de trajetória. 

[YAN, 2009]: RMD (Raw Movement Data - Dado Bruto de Movimento), GD (Geographic 

Data - Dados Geográficos) e ADD (Application Domain Data - Dados no Domínio da 

Aplicação). 

RMD (Raw Movement Data - Dado Bruto de Movimento): os dados de movimento 

geométricas brutos são os dados iniciais que são normalmente capturados por dispositivos 

móveis, registrando a evolução da posição em que um objeto em movimento temporalmente 

reside. 

GD (Geographic Data - Dados Geográficos): denota conhecimento geográfico geral 

(por exemplo, forma de dados como estradas e edifícios), de acordo com os requisitos da 

aplicação de trajetória. 

ADD (Application Domain Data - Dados no Domínio da Aplicação): com base nas 

características semânticas sobre dados geográficos em GD, os dados de domínio de aplicação 

ADD tem conhecimento da aplicação (parecido com aplicação de bancos de dados 

tradicional). 

 



 

 

 32 

 

2.1.2 Semântica da Trajetória 

 

As informações adicionais que são associadas a cada stop relevante durante toda a 

trajetória constituem o processo de anotação semântica de uma trajetória. Estas informações 

são agregadas às trajetórias não só para trazerem dados relacionados aos pontos capturados 

durante o movimento do objeto no espaço-tempo, como também enriquecer com outros tipos 

de valores dando um sentido aos pontos, que deixam de ser apenas dados e passam a ter 

importância para o domínio do problema. 

Pode-se exemplificar um trajeto de um turista durante um dia, onde a cada parada que 

foi considerada como relevante, o turista anota naquele momento da parada o que ele está 

fazendo, quer seja para apreciar um museu, parar em algum ponto turístico para bater fotos ou 

até mesmo realizar um almoço em um restaurante. 

Para se chegar a este valor semântico é necessário efetuar uma série de processos, como 

o registro dos pontos pelos dispositivos GPS, criação de trajetórias brutas, interpolação destas 

trajetórias e agregação de valores aos dados puros. Este processo é chamado por Yan (2009) 

de Modelo de Trajetória Multicamadas. 

Este processo inicia-se através da captura dos dados através de aparelhos que 

contenham a tecnologia GPS, registrando os chamados “Dados Brutos de Movimento” 

(RMD). Após isso é realizado um pré-processamento dos dados onde é realizado uma 

“limpeza” nos dados capturados, este pré-processamento é necessário para se retirar dados 

que foram capturados mas que não atendem para os requisitos do estudo a ser realizado.  

 

Em seguida é realizada a segmentação da trajetória, onde é realizada a marcações (BES) 

na trajetória. Por fim, é adicionado os “Dados Geográficos” (GD) e os “Dados no Domínio da 

Aplicação” (ADD), que são os valores informativos do que o usuário realizou na parada e que 

local foi realizado. Todo este processo tem a finalidade de realizar o enriquecimento 

semântico da trajetória, contendo as informações relevantes para o estudo (ver Figura 12). 
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Figura 12 – Modelo de Trajetória Multicamadas 

 

Segundo PARENT (2012), um processo de enriquecimento semântico é a chave para 

apoiar a mobilidade e analisar comportamentos que são de interesse para a aplicação em 

questão. Na literatura atual é possível encontrar propostas de abordagens e técnicas de 

enriquecimento semântica, cada uma construída com base em alguns domínios de aplicação e 

com foco na aquisição de conhecimentos específicos para o domínio. 

Ainda conforme PARENT (2012), trajetórias podem ser anotadas, onde o termo 

anotação é qualquer dado adicional que está ligado a qualquer trajetória como um todo ou a 

parte da mesma, por exemplo, a gravação do objetivo da viagem de uma pessoa para Paris 

(por exemplo, negócios, turismo).  

Estas anotações possuem diferentes níveis de detalhes: trajetórias, episódios (partes 

significativas das trajetórias) e posições. Anotar estas posições da trajetória não é eficiente 
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porque pode gerar um grande número de anotações repetitivas. Portanto, a anotação, é 

realizada nos níveis episódio e trajetória.  

 

 

2.1.3 Segmentação da Trajetória 

 

Anotar episódios requer a identificação do primeiro episódio dentro da trajetória. O 

processo que identifica os episódios é chamado segmentação de trajetória. A segmentação de 

trajetória é realizada baseada no domínio do problema e consiste em cortar a trajetória inteira 

em outros pedaços menores, onde cada pedaço é considerada uma trajetória separada. 

Segundo YAN (2009), existe quatro tipos de cortes; o Intervalo de GPS Bruto 

(Raw_GPS_Gap), Intervalo de Tempo Pré-definido (Predefined_Time_Interval), Extensão de 

Espaço Pré-definido (Predefined_Space_Extent) e Segmentação de Séries Temporais 

(Time_Series_Segmentation).  

A regra de Intervalo de GPS Bruto (Raw_GPS_Gap) baseia-se no intervalo de registros 

do GPS, ou seja, se não houver registro do GPS durante cinco horas, durante um único dia, 

determina-se o fim da trajetória e o inicio de uma nova.  

Intervalo de Tempo Pré-definido (Predefined_Time_Interval), baseia-se em realizar 

cortes em subséries com duração de intervalos de tempo fixos, como por exemplo uma 

trajetória diária, trajetória semanal, trajetória matinal. 

O critério chamado de Extensão de Espaço Pré-definido (Predefined_Space_Extent) 

pode ser definido como um comprimento fixo, cruzando fronteiras de uma partição do espaço 

em regiões, ou seja, tem-se a definição de que um prefixado intervalo de espaço para a 

realização do corte.  

Por fim, existem ainda algoritmos de estatística de correlação espacial ou temporal para 

a segmentação da trajetória: a Segmentação de Séries Temporais 

(Time_Series_Segmentation), que levam em consideração valores estatísticos baseados em 

dados já registrados e que podem ser levados para uma perspectiva de corte. 

Estes tipos de segmentação auxiliam no critério de trajetória semântica devido às 

paradas e movimentos estarem bem definidas, assim como se pode ver na Figura 11. Estas 

paradas são baseadas em Pontos de Interesse (Point Of Interest - POIs). Por definição o POI é 
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um local específico que alguém ou alguma aplicação pode achar útil ou interessante. Existem 

diversas formas de se considerar paradas como POI. Exemplo este que pode ser identificado 

na Figura 13, onde os POIs são identificados com caixas onde se vê paradas para se visitar um 

monumento ou um local especifico, tais como “conhecer”, “visitar”, “tirar fotos”, etc. 

Segundo YAN (2009), após a distribuição das trajetórias com o foco em geometria, bem 

como stop, moves, begin e end, deve-se então enriquecer esta trajetória de informações 

semânticas. Esta tarefa tem como principal objetivo compreender o comportamento dos 

movimentos de trajetórias. Para tanto utilizam-se quatro etapas: 

 Na primeira, carregam-se as informações geográficas do ambiente a ser 

estudado, tal como malha viária, edifícios, dados sobre o tráfego, entre outros 

dados relevantes à geografia do lugar. 

 Em seguida, deve se normatizar os dados encontrados, ou seja, os dados brutos 

que estão em coordenadas geodésicas em conhecimento geográfico que são 

coordenadas cartesianas (22◦54,5366'S, 43◦12,2248'W) → (683757, 7465509). 

 Em terceiro, computar as relações espaciais e temporais, ligando unidade de 

trajetória (begin, end, stop e moves) com as unidades de tempo (antes, depois, no 

prazo), assim pode-se ter uma trajetória com significados geográficos <Hotel, 

t1> → <Mercado, t2> → <Praça, t3>. 

 A quarta e última etapa consiste em agregar semântica com base no 

conhecimento de domínio, podendo transformar os significados gerados da 

etapa anterior em sequencias de domínios com significado, exemplo disto é a 

Figura 13, como “Parada: Conhecer Mercado” <HotelPRAIEIRO, t1> → 

<MercadoFORTALEZA, t2>→ <PraçaCENTRO, t3>. 
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Figura 13 – Exemplo de uma trajetória com valores semânticos definidos. 

A partir da Figura 13, percebe-se que existem diversas outras trajetórias (linhas de cores 

diferentes) onde as paradas também possuem suas diferenças. Primeiramente é realizado o 

início (Begin) da trajetória com a saída do Hotel Praieiro, realiza um percurso (marcado com 

linha verde) até efetuar uma parada (Stop) para conhecer o Mercado Central e realizar 

compras. Neste momento dar-se a primeira parada onde é marcado no banco de dados o local, 

o tempo e o motivo da parada. Após um certo tempo o turista retoma o seu passeio e em outro 

momento para novamente para tirar fotos, é realizado uma nova anotação de parada (Stop). 

Após este episódio retoma o passeio e após um determinado tempo pára novamente para 

tomar uma água de côco, contudo essa parada não foi anotada como sendo uma parada 

relevante, pois não era relevante para o escopo do trabalho a ser desenvolvido posteriormente, 

portanto não é registrada como parada (Stop). Realiza mais um novo percurso e para no 

Dragão do Mar para conhecer o local, novamente define como a posição atual como sendo 

uma parada (Stop) e marca o local, temo e motivo. Por fim retorna ao Hotel e finaliza a 

trajetória realizando a última marcação como sendo o fim do percurso (End). 

Em toda a rota percorrida pelo turista (desde a saída do hotel até seu retorno ao mesmo), 

existem paradas que não são consideradas relevantes (ponto cinza) e devido a isso não são 

contabilizadas como um segmento de trajetória. Portanto, só se considera trajetória aquele 

segmento que possui um intervalo de espaço-temporal dentro de uma parada e movimento 
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relevantes. Estes critérios de relevância ou não são melhores abordados no sentido semântico 

da trajetória. 

2.1.4 Anotações para Enriquecimento Semântico 

 

O trabalho de [Spinsanti et ai. 2010] propõe uma série de regras para a anotação 

da trajetória com a atividade global, expresso pelos dados de trajetória. Considerando-se 

uma trajetória cuja parada de episódios são anotados com possíveis atividades e comum 

sentido, então as regras, os autores anotam a trajetória com a mais provável atividade 

global. Por exemplo, se a trajetória é anotado com casa e paradas no trabalho, a 

trajetória toda é anotado como casa-trabalho. [...] Uma característica interessante dessa 

abordagem é que ela utiliza uma série de regras de senso comum intuitivos para inferir 

uma possível anotação comportamento para a trajetória. [PARENT, 2012] 

De acordo com PARENT, (2012). Cada episódio é anotado para cada POI com 

relevância definida. No entanto, os episódios podem ter muitas outras anotações que agregam 

valores semânticos a trajetória. Exemplo disto é o episódio de parada, que pode ser 

adicionalmente anotada com informações do POI mais provável onde o objeto parou ou tipo 

de lugar. Nestes casos realizam-se anotações referentes às atividades realizadas nesta parada.  

Diante disto, a existência de POIs é inerente à trajetória, pois como se podem realizar 

anotações na parada ou até mesmo próximas de uma, as análises podem ser feitas para saber o 

motivo daquele específico POI. 

Ainda de acordo com PARENT, (2012), POIs são selecionados com base em dois 

critérios: eles devem estar a uma distância razoável (um delta de tempo pré-estabelecido) do 

marco definido, local que representa o ponto da última parada, e à duração do episódio de 

parada corrente deve cumprir a duração padrão especificada (ver Figura 14). 
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Figura 14 – Procedimento para enriquecimento de semântica de trajetória. 

A Figura 14 auxilia no entendimento de como o processo para se chegar a um 

enriquecimento de trajetória semântica é realizado. 

Inicialmente, é realizado um rastreamento dos dados brutos do GPS, no qual são 

coletados todos os dados captados pelo GPS durante a execução da rota. Em seguida faz-se 

um tratamento dos dados coletados - o pré-processamento de dados - no qual se tratam apenas 

dados relevantes (tal como anexo de remoção, mapa de correspondência, dados de 

compressão e redução) obtendo-se assim o RMD.  

A seguir, é realizada a segmentação da trajetória, onde a partir do RMD construído na 

etapa anterior, criam-se vários segmentos baseado com o foco do estudo realizado. Criando 

assim o que se chama de trajetória bruta.  

Em seguida é realizada a identificação das paradas, utilizando-se de algoritmos de 

identificação de parada e movimento relevantes, baseado nos POIs identificados durante o 

trajeto realizado. 

Por fim faz-se o enriquecimento semântico através de agregação de valor a cada parada 

e movimento detectado na trajetória, permitindo assim incluir o que foi realizado naquele 

instante de parada, para posteriormente poder analisar que informação pode-se retirar daquela 

trajetória.  
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Assim a escolha de trajetória é muito mais adequada quando não somente leva-se em 

consideração a sua geometria, mas também os valores agregados à mesma, tornando de fácil 

entendimento o conceito a ser explicado. 



 

 

 40 

 

3 Métricas de cálculo de distância  

 

Segundo PELLETIER (2002), quando se trata de aplicações que envolvam 

reconhecimento de objetos, quer seja uma trajetoria ou um desenho, faz-se necessário uma 

análise das formas envolvidas com cálculos de métricas. 

Muitas destas métricas são baseadas em cálculos bastantes conhecidos, tal como a 

distância Euclidiana ou a distância de Hausdorff, a qual possibilita a aproximação de cada 

curva por um conjunto de pontos próximos, embora ela seja adequada em diversas aplicações 

para se comparar curvas, nem sempre isso é possível, como se vê na Figura 15. 

 

 

 

 

 

Figura 15 -  Problema de distância de Hausdorff 

Neste exemplo, as duas curvas têm uma pequena distância entre elas, mas as duas não 

se parecem, isso porque Hausdorff só leva em consideração os conjuntos de pontos e não 

refletem o seu percurso. No entanto o percurso é algo muito importante, tal lacuna é tratado 

pelo algoritmo de Fréchet. 

O cálculo da similaridade das trajetórias é encontrado através da métrica da menor 

distância entre as máximas distâncias dos pontos correspondentes, conforme demonstrado na 

Figura 16. 

δF(C,D) = min {max d(C(α(t)), D(β(t)))} 

α[0,1]  [0,N]       t є[0,1] 

β[0,1]  [0,M] 

 
Figura 16 – Equação da distância de Fréchet 

As duas curvas, denominadas C(α(t)) e D(β(t)), sendo “C” a trajetória do Cão e “D” a 

trajetória do Dono, onde as funções α e β são funções continuas variando entre 0 e 1 a cada 

interação de comparação, onde 0 representado quando as curvas se cruzam e 1 quando não se 
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cruzam, mas elas possuem uma certa distância. Portanto as funções α(0) = β(0) = 0 e α(1) = 

β(1) = 1. 

As máximas distâncias, são valores de variação entre um ponto de uma curva e o ponto 

da curva a ser comparada {max d(C(α(t)), D(β(t))}), no caso mais clássico temos o Cão e seu 

Dono, realizando um passeio na rua, como é detalhado a seguir. 

A distância Fréchet pode ser melhor definida como a distância entre as curvas de um 

cão e seu dono, ambos controlam as suas próprias velocidades, contudo não podem retroceder 

na trajetória, diante deste cenário a distância mínima entre as curvas é a métrica que define 

sua similaridade, conforme a Figura 17. 

 

Figura 17 – Representação da semelhança das curvas Cão-Dono através de Fréchet. 

O método de Fréchet é executado através do cálculo da distância entre as curvas C e D 

a cada incremento na posição das curvas. Este processo se inicia a partir do ponto inicial de 

cada curva e simultaneamente calcula a distância entre os pontos correspondentes.  

A escolha do método de Fréchet destacou-se entre outras, devido a semelhança como 

trata o comparativo entre trajetórias para identificar similaridades, como o presente trabalho 

aborda, mesmo que o método de Fréchet não aborde o quesito tempo. Após alguns estudos 

bibliográficos, esse método demonstrou que se adequaria perfeitamente ao modelo desejado 

no trabalho proposto, pois como o método de Fréchet analisa trajetórias com pontos 

sequenciais e ordenados, a configuração de trajetória é a mais próxima dos modelos a serem 

estudados neste presente trabalho. 
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4 Solução proposta 

 

O presente trabalho busca demonstrar que trajetórias de usuários distintos durante um 

intervalo de tempo, podem ser compartilhados entre si. Para tanto faz-se necessário analisar as 

trajetórias em um ambiente espaço-temporal. Para demonstrar o resultado esperado, foi 

desenvolvido uma aplicação que analisasse as trajetórias de um banco de dados espacial, com 

dados de diversos usuários de Milão, Itália. Estes dados foram submetidos a análise de um 

algoritmo, baseado no método de Fréchet, onde analisa a similaridade das trajetórias. 

A escolha de utilizar o banco de dados espacial e o conceito de trajetória neste trabalho, 

deve em primeiro lugar ao fato de que o tipo de armazenamento proporciona uma vantagem 

por se trabalhar com dados geográficos. E o modelo de trajetória é o mais adequado devido as 

informações que podem ser agregadas ao percurso realizado, que é o que chamamos 

anteriormente de enriquecimento semântico, dando valores significativos a cada ponto de uma 

trajetória, tornando assim o percurso muito mais informativo. 

Para a demonstração do método de Fréchet, será utilizada uma coleção de registros 

reais de localização geográfica (GPS) de diversos usuários durante o período de uma semana 

na cidade de Milão, na Itália. O sistema de banco de dados utilizado em questão foi definido 

para ser o PostgreSQL, pela facilidade de uso e por atender as necessidades. 

A extração desses dados será realizada através de consultas no banco de dados com o 

intuito de gerar uma cópia em modelo eXtensible Markup Language (XML) para tornar a 

aplicação criada mais ágil e portátil. 

Para a consideração de similaridade das trajetórias, será necessário considerar um limite 

de intervalo de tempo, pois como o intuito deste trabalho é propor uma sugestão de carona, 

não seria aceitável que as trajetórias fossem comparadas sem o quesito tempo.  

 

4.1 Resultados obtidos 

 

Os procedimentos para a análise das trajetórias são: 

1. Selecionar as trajetórias, com base no parâmetro de tempo; 

2. Inserir no mapa as trajetórias; 
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3. Verificar as similaridades de acordo com o algoritmo de Fréchet; 

4. Analisar se o valor encontrado se encaixa no limite para similaridade. 

4.1.1 Procedimento 1 - Selecionar as trajetórias, com base no parâmetro de tempo 

 

Este processo é todo realizado no banco de dados PostgresSql na figura da aplicação 

PgAdmin III, onde foram selecionados os dados que possuem um intervalo de tempo de uma 

hora. Este intervalo de tempo foi estipulado,  pois como se quer nos resultados propor um 

sugestão de carona, não faz sentido verificar trajetórias que possuam um intervalo de tempo 

superior a uma hora. Na Figura 18 é exibido o script da consulta utilizada para tal seleção. 

 

 

Figura 18 – Script da consulta de seleção dos dados 

4.1.2 Procedimento 2 - Inserir no mapa as trajetórias 

 

Os dados selecionados serão migrados para uma estrutura de XML com os dados 

relevantes para os testes na aplicação, contendo as informações: usuario, dia, min_hora, 

max_hora, latitude, longitude, geometria. Ver Figura 19. 
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4.1.3 Procedimento 3 -Verificar as similaridades de acordo com o algoritmo de Fréchet 

 

Ao selecionar as duas trajetórias, as mesmas serão exibidas na tela da aplicação 

exibindo os dados de semântica dos mesmos em uma lista na parte lateral esquerda do 

sistema, demonstrando os pontos geográficos e o momento de parada de cada POI. Ao 

iniciarmos o processo de busca da similaridade, será calculado a distancia entre elas e ao final 

dos cálculos é exibida a métrica encontrada. 

 

Figura 19 – Modelo dos dados selecionados 

4.1.4 Procedimento 4 - Analisar se o valor encontrado se encaixa no limite para 

similaridade 

 

Após a escolha dos dados, a aplicação comportou-se de forma esperada, demonstrando 

que a partir de uma trajetória escolhida, podia-se identificar quais as possíveis trajetórias mais 

próximas, ver Figura 20. 
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Figura 20 – Exibição gráfica das similaridades da trajetória “0” (verde) do usuário (300097) 

Pode-se ver claramente na Figura 20 que as trajetórias 191461, 88722, 75653 e 60906 

possuem trajetos diferentes da trajetória em destaque (300097). De base destes dados a 

aplicação através de uma solicitação do usuário através da opção “Calcular Distância” contida 

na aplicação, buscou através do algoritmo de Frechet retornar quais os valores de distâncias 

entre a trajetória em destaque e as outras. Assim, tornando fácil a escolha por parte do usuário 

qual trajetória se adequa a sua utilização. No caso do exemplo a mais semelhante seria a de 

trajetória número 2 (usuário 88722). 

Assim, fica claro que quão menor o valor da métrica, mais semelhanças as trajetórias 

possuem. 
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5 Conclusão 

 

Conforme demonstrado neste trabalho, o conceito de trajetória, apesar de pouco 

conhecido, é bem utilizado por diversas áreas, não só na computação como em áreas como 

biologia, tráfego de caminhões e até mesmo no reconhecimento facial de pessoas, pois é 

caracterizado pelas similaridades e padrões de comportamento de seres e objetos. As medidas 

de similaridades entre trajetórias estão embasadas, na maioria das vezes, nos métodos 

Euclidiano, Fréchet, Markov e outros. 

O presente trabalho busca apresentar uma forma de verificar se um par de trajetórias são 

similares com relação ao conceito espaço-temporal. Para isto foi necessário o 

desenvolvimento de uma aplicação que analisasse trajetórias retiradas de um banco de dados 

espacial, contendo dados de usuários de Milão, Itália. Auxiliando-se de um método chamado 

Fréchet, pois este método demonstrou-se ser o mais próximo com a estrutura adotada no 

trabalho presente. 

Para esta análise foi coletado uma quantidade especifica de trajetórias, dentro dos 

milhares dados existentes no banco de dados mencionado anteriormente. Estes dados foram 

selecionados baseados em um critério de intervalo de tempo de uma hora. Pois este intervalo 

seria o aceitável para que um usuário utilizasse a trajetória de outro através do conceito de 

carona.  

Ao aplicarmos os dados de trajetória no sistema desenvolvido, percebeu-se que quanto 

mais a métrica fica próxima de zero, maior a sua similaridade. Por outro lado, o contrário 

demonstra quão menos semelhantes estas trajetórias estão. Desta forma pode-se concluir que 

estas trajetórias que possuem valores próximos a zero, são passiveis de utilização por parte 

dos usuários com o intuito de carona entre eles. Possibilitando assim uma diminuição no fluxo 

de carros, visto que mais pessoas poderiam compartilhar um só carro durante o percurso 

diário. 

Este trabalho ilustra que o uso de métricas conhecidas em trajetórias, aliadas ao 

conceito de banco de dados espacial e a parametrização do espaço-temporal permitiu alcançar 

resultados esperados quando se trata de procurar semelhanças entre trajetórias e assim sugerir 

entre usuários de um mesmo sistema ou rede social a possibilidades de caronas, chamada aqui 

de Carona Solidária. 



 

 

 47 

 

Referências Bibliográficas 

 

AFONSO, Fábio; BARBOSA, Fernanda; RODRIGUES, Armanda. SimTraj: An Approach to 

Similar Queries over Trajectories in Metric Spaces. Proceedings of the 11th International 

Conference on GeoComputation. 2011. 

Banco de Dados Relacional. Wikipédia. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_de_dados_relacional>. Acesso em 11 set. 2013. 

Banco de Dados. Wikipédia. Disponível em:<http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_de_dados>. 

Acesso em 13 set. 2013. 

BAPTISTA, Claudio de Souza. Modelo de Dados Objeto-Relacional. Campina Grande, 2009. 

144 slides: color. Acompanha texto. 

BUCHINA, Kevin; BUCHINA, Maike; WENK, Carola. Computing the Fréchet distance 

between simple polygons. Computational Geometry Volume 41, Edições 1–2, Outubro 2008. 

CÂMARA, Gilberto. Modelos, Linguagens e Arquiteturas para Bancos de Dados 

Geográficos. Disponível em: <http://www.dpi.inpe.br/teses/gilberto/>. Acesso em 28 nov. 

2013. 

CÂMARA, Gilberto, et al. Anatomia de Sistemas de Informação Geográfica. Campinas: 

Instituto de Computação, UNICAMP, 1996. 

CIFERRI, Ricardo Rodrigues. Banco de Dados Espaciais. São Carlos, 2010. 48 slides: color. 

Acompanha texto. 

Diagrama Entidade Relacionamento. Wikipédia. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Diagrama_entidade_relacionamento>. Acesso em 10 set. 2013. 

EITER, Thomas; MANNILA, Heikki. Computing Discrete Fréchet Distance.1994 

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 4ª ed. São Paulo: 

Person Addinson Wesley, 2005. 

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados. 4º ed. Rio Grande do Sul: Sagra 

Luzzatto, 1998. 

IBM; Dados Espaciais . Disponível em: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/ 

v10r1/topic/com.ibm.db2.luw.spatial.topics.doc/doc/db2sb169.html>. Acesso em 20 out. 

2013. 

http://www.estantevirtual.com.br/qed/sagra-luzzatto
http://www.estantevirtual.com.br/qed/sagra-luzzatto


 

 

 48 

 

IBM; DB2 Versão 10.1 para Linux, UNIX e Windows. Disponível em: < http://www-

01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPGG_10.1.0/com.ibm.db2.luw.spatial.topics.doc/d

oc/db2sb41.html?lang=pt-br>. Acesso em 28 maio de 2014. 

LAENDER, Alberto H. F. et al. Banco de Dados Geográficos. Curitiba: MundoGEO, 2005. 

LIU, Hechen; SCHNEIDER, Markus. Similarity Measurement of Moving Object 

Trajectories. IWGS '12 Proceedings of the Third ACM SIGSPATIAL International Workshop 

on GeoStreaming. Pages 19-22. 2012. 

MACEDO, J.; C. Vangenot; W. Othman; N. Pelekis; E. Frentzos; B. Kuijpers; I. Ntoutsi; S. 

Spaccapietra; e Y. Theodoridi. Mobility, Data Mining and Privacy: Geographic Knowledge 

Discovery. Editado por F. Giannotti; e D. Pedreschi. Publishing Company. 

MySQL. Wikipédia. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Mysql>. Acesso em 23 nov. 

2013. 

OGC® Standards and Supporting Documents. Site Oficial do OpenGIS, Disponível em: 

<http://www.opengeospatial.org/standards>. Acesso em 28 nov. 2013. 

Open Geospatial Consortium . Wikipédia, Disponível em:  

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Open_Geospatial_Consortium> . Acesso em 19 nov. 2013. 

PARENT, Christine. et al; Semantic Trajectories Model ing and Analysis. 2012. 

PostGIS 2.0.2 Manual. Disponível em: <http://postgis.refractions.net/documentation>. Acesso 

em 20 out. 2013. 

PELLETIER, Stéphane. CS 507 Protect. Computing the Fréchet distance between two 

polygonal curves. Disponível em: < http://www.cim.mcgill.ca/~stephane/cs507/Project.html>. 

Acesso em 4 mar 2014. 

PORIKLI, Fatih. Trajectory Distance Metric Using Hidden Markov Model Based 

Representation. IEEE European Conference on Computer Vision, PETS Workshop. 2004. 

SANKARARAMAN, Swaminathan; et al. Computing Similarity between a Pair of 

Trajectories. 2013. 

SHAHBAZ, Kaveh. Applied similarity problems using Fréchet distance. Computational 

Geometry Volume 41, Edições 1–2, Outubro 2008. 

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de 

dados. 3ª ed. São Paulo: Pearson Education, 2004. 

SPACCAPIETRA, Stefano. et al; A conceptual view on trajectories. 2007. 



 

 

 49 

 

SOARES FILHO, Britaldo Silveira. Modelagem de Dados Espacial. Curso de Especialização 

em Geoprocessamento. Mina Gerais. 2000. 

TIAKAS, E. et al. Searching for similar trajectories in spatial networks. The Journal of 

Systems and Software, Outubro 2008. 

TRAJCEVSKI, Goce et al. Dynamics-Aware Similarity of Moving Objects Trajectories. GIS 

'07 Proceedings of the 15th annual ACM international symposium on Advances in geographic 

information systems. New York. 2007. 

YAN, Zhixian; Towards Semantic Trajectory Data Analysis: A Conceptual and 

Computational Approach. 2009. 

YI, Jiehua. Computing Fréchet distance of two paths on a convex polyhedron.2004. 81 f. 

Tese (Mestrado em Computação) - Universidade de Carleton – Ottawa – Canadá. 2004. 



 

 

 50 

 

Apêndice 

Apêndice I – Código em C# .NET da Classe DAOPostgres 

Apêndice II – Código em C# .NET da Classe Coordenada 

Apêndice III – Código em C# .NET da Classe DadosCoordenada 

Apêndice IV – Código em C# .NET da Classe Geometria 

Apêndice V – Código em C# .NET da Classe Trajetoria 

Apêndice VI – Código em C# .NET da Classe Frechet 

Apêndice VII – Código em C# .NET da Classe _Default 

 



 

 

 51 

 

I – Código em C# .NET da Classe DAOPostgres 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Data; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Web; 
using Npgsql; 
using NpgsqlTypes; 
 
namespace Mapas.Assembly 
{ 
  public class DAOPostgres 
  { 
    //Variável de conexão 
    private NpgsqlConnection cnnSql; 
 
    //Comando 
    private NpgsqlCommand cmdSql; 
 
    /// <summary> 
    /// Construtor 
    /// </summary> 
    /// <param name="Conecta">String de Conexão</param> 
    public DAOPostgres() 
    { 
      IniciaConexao("Server=127.0.0.1;Port=5432;User Id=postgres; Password=postgres; Database=mobwarehouse; 
CommandTimeout=120; Timeout=120;"); 
    } 
 
    public DAOPostgres(string stringConexao) 
    { 
      IniciaConexao(stringConexao); 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Metodo que inicia uma conexão com o Banco de Dados  
    /// </summary> 
    /// <param name="Conexao">string de conexão passada pelo construtor</param> 
    private void IniciaConexao(string Conexao) 
    { 
      //Instância o objeto de conexão 
      cnnSql = new NpgsqlConnection(); 
      //recebe a string de conexão 
      cnnSql.ConnectionString = Conexao; 
      //Abre uma conexão 
      cnnSql.Open(); 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Metodo que inicia comando do tipo texto, preparando o objeto Command correspondente 
    /// </summary> 
    /// <param name="SQL">Comando SQL para inicializar o objeto Command</param> 
    private void IniciaComando(string SQL) 
    { 
      //Intância do objeto comando 
      cmdSql = new NpgsqlCommand(); 
      //Comando recebe conexão 
      cmdSql.Connection = cnnSql; 
      //Comando recebe o comando SQL 
      cmdSql.CommandText = SQL; 
      //Comando declarado como tipo texto 
      cmdSql.CommandType = CommandType.Text; 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Metodo que inicia comando do tipo stored procedure, preparando o objeto Command correspondente 
    /// </summary> 
    /// <param name="SQL">Comando SQL para inicializar o objeto Command</param> 
    private void IniciaComandoSP(string SQL) 
    { 
      //Intância do objeto comando 
      cmdSql = new NpgsqlCommand(); 
      //Comando recebe conexão 
      cmdSql.Connection = cnnSql; 
      //Comando recebe o comando SQL 
      cmdSql.CommandText = SQL; 
      //Comando declarado como tipo Stored Procedure 
      cmdSql.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
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    } 
 
    /// <summary> 
    /// Metodo que executa comando do tipo texto 
    /// </summary> 
    /// <param name="SQL">Comando SQL para inicializar o objeto Command</param> 
    public void ExecutaComando(string SQL) 
    { 
      try 
      { 
        //Chama metodo para iniciar o comando 
        IniciaComando(SQL); 
        cmdSql.CommandTimeout = 20000; 
        //Excuta o comando 
        cmdSql.ExecuteNonQuery(); 
      } 
      finally 
      { 
        //Fecha conexão e desaloca objetos 
        Desactivate(); 
      } 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Metodo que executa comando do tipo Stored Procedure 
    /// </summary> 
    /// <param name="SQL">Comando SQL para inicializar o objeto Command</param> 
    public void ExecutaComandoSP(string SQL) 
    { 
      try 
      { 
        //Chama metodo para iniciar o comando para Stored Procedure 
        IniciaComandoSP(SQL); 
        //Executa o comando 
        cmdSql.ExecuteNonQuery(); 
      } 
      finally 
      { 
        //Fecha conexão e desaloca objetos 
        Desactivate(); 
      } 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Metodo que executa comando do tipo Stored Procedure 
    /// </summary> 
    /// <param name="SQL">Comando SQL para inicializar o objeto Command</param> 
    /// <param name="ArrayParametros">Valores a serem passados</param> 
    public void ExecutaComandoSP(string SQL, NpgsqlParameter[] ArrayParametros) 
    { 
      try 
      { 
        IniciaComandoSP(SQL); 
        short TotalParametros = 0; 
        short ContadorParametros = 0; 
 
        if (!((ArrayParametros == null))) 
        { 
          TotalParametros = (short)(ArrayParametros.Length - 1); 
          for (ContadorParametros = 0; ContadorParametros <= TotalParametros; ContadorParametros++) 
          { 
            cmdSql.Parameters.Add(ArrayParametros[ContadorParametros]); 
          } 
        } 
        cmdSql.ExecuteNonQuery(); 
      } 
      finally 
      { 
        Desactivate(); 
      } 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Retorna uma lista 
    /// </summary> 
    /// <param name="SQL">SQL</param> 
    /// <returns>DataTable</returns> 
    public DataTable RetornaDataTable(string SQL) 
    { 
      try 
      { 
        NpgsqlDataAdapter adpSqlServer = new NpgsqlDataAdapter(); 
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        IniciaComando(SQL); 
        adpSqlServer.SelectCommand = cmdSql; 
        DataTable dtSqlServer = new DataTable(); 
        adpSqlServer.Fill(dtSqlServer); 
        return dtSqlServer; 
      } 
      finally 
      { 
        Desactivate(); 
      } 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Retorna uma lista 
    /// </summary> 
    /// <param name="SQL">Nome da SP</param> 
    /// <param name="ArrayParametros">Paramentros</param> 
    /// <returns>DataTable</returns> 
    public DataTable RetornaDataTable(string SQL, NpgsqlParameter[] ArrayParametros) 
    { 
      try 
      { 
        NpgsqlDataAdapter adpSqlServer = new NpgsqlDataAdapter(); 
        IniciaComandoSP(SQL); 
        short TotalParametros = 0; 
        short ContadorParametros = 0; 
 
        if (!((ArrayParametros == null))) 
        { 
          TotalParametros = (short)(ArrayParametros.Length - 1); 
 
          for (ContadorParametros = 0; ContadorParametros <= TotalParametros; ContadorParametros++) 
          { 
            cmdSql.Parameters.Add(ArrayParametros[ContadorParametros]); 
          } 
        } 
        adpSqlServer.SelectCommand = cmdSql; 
        DataTable dtSqlServer = new DataTable(); 
        adpSqlServer.Fill(dtSqlServer); 
        return (dtSqlServer); 
      } 
      finally 
      { 
        Desactivate(); 
      } 
    } 
    /// <summary> 
    /// Metodo que desaloca as conexões 
    /// </summary> 
    protected void Desactivate() 
    { 
      cmdSql.Dispose(); 
      cnnSql.Dispose(); 
      cnnSql.Close(); 
    } 
 
    public DataTable GetTodosRegistros(string SQL) 
    { 
      DataTable dt = new DataTable(); 
      try 
      { 
        string cmdSeleciona = SQL; 
 
        using (NpgsqlDataAdapter Adpt = new NpgsqlDataAdapter(cmdSeleciona, cnnSql)) 
        {Adpt.Fill(dt);} 
      } 
      catch (NpgsqlException ex) 
      { 
        throw ex; 
      } 
      catch (Exception ex) 
      { 
        throw ex; 
      } 
      finally 
      { 
        cnnSql.Close(); 
      } 
      return dt; 
    } 
  } 
} 
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II – Código em C# .NET da Classe Coordenada 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using Subgurim.Controles; 
 
namespace Mapas.Classes 
{ 
  [Serializable] 
  public class Coordenada 
  { 
    public virtual string usuario { get; set; } 
    public virtual string dia { get; set; } 
    public virtual string min_hora { get; set; } 
    public virtual string max_hora { get; set; } 
    public virtual double latitude { get; set; } 
    public virtual double longitude { get; set; } 
    public virtual string geometria { get; set; } 
 
    public Coordenada() { } 
  } 
} 
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III – Código em C# .NET da Classe DadosCoordenada 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using Subgurim.Controles; 
using System.Drawing; 
 
namespace Mapas.Classes 
{ 
 
  public class DadosCoordenada 
  { 
    public GLatLng ponto { get; set; } 
 
    public DadosCoordenada() { } 
 
    /// <summary> 
    /// Exibe a coordenada com seu marcador 
    /// </summary> 
    /// <param name="_point"></param> 
    /// <param name="_icon"></param> 
    /// <param name="_title"></param> 
    /// <returns>Coordenada Marcada</returns> 
    public GMarker Coordenadas(GLatLng _point, string _icon, string _title) 
    { 
      ponto = _point; 
      var Icon = new GIcon(_icon); 
      var latlng = ponto; 
 
      Icon.iconSize = new GSize(35, 35); 
 
      GMarker marker = new GMarker(latlng, Icon); 
      marker.options.title = _title; 
 
      return marker; 
    } 
  } 
} 
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IV – Código em C# .NET da Classe Geometria 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Drawing; 
using GMaps; 
using Subgurim.Controles; 
using System.Device.Location; 
using DotSpatial.Topology; 
 
namespace Mapas.Classes 
{ 
  public class Geometria 
  { 
    //Calcular o produto entre dois pontos AB . AC 
    private double DotProduct(double[] pointA, double[] pointB, double[] pointC) 
    { 
      double[] AB = new double[2]; 
      double[] BC = new double[2]; 
      AB[0] = pointB[0] - pointA[0]; 
      AB[1] = pointB[1] - pointA[1]; 
      BC[0] = pointC[0] - pointB[0]; 
      BC[1] = pointC[1] - pointB[1]; 
      double dot = AB[0] * BC[0] + AB[1] * BC[1]; 
 
      return dot; 
    } 
 
    //Calcular o produto escalar entre dois pontos AB x AC 
    private double CrossProduct(double[] pointA, double[] pointB, double[] pointC) 
    { 
      double[] AB = new double[2]; 
      double[] AC = new double[2]; 
      AB[0] = pointB[0] - pointA[0]; 
      AB[1] = pointB[1] - pointA[1]; 
      AC[0] = pointC[0] - pointA[0]; 
      AC[1] = pointC[1] - pointA[1]; 
      double cross = AB[0] * AC[1] - AB[1] * AC[0]; 
 
      return cross; 
    } 
 
    //Calcular a distancia entre o ponto A e B 
    public double Distance(double[] pointA, double[] pointB) 
    { 
      double d1 = pointA[0] - pointB[0]; 
      double d2 = pointA[1] - pointB[1]; 
 
      return Math.Sqrt(d1 * d1 + d2 * d2); 
    } 
 
    //Calcular a distancia entre o ponto A e B 
    public double Distance(double pointAx, double pointAy, double pointBx, double pointBy) 
    { 
      double d1 = pointAx - pointBx; 
      double d2 = pointAy - pointBy; 
 
      return Math.Sqrt(d1 * d1 + d2 * d2); 
    } 
 
    //Calcular a distancia entre o ponto A e B 
    public GLatLng MiddlePoint(GLatLng pointA, GLatLng pointB) 
    { 
      GLatLng pointM = new GLatLng(); 
 
      pointM.lat = (pointA.lat + pointB.lat) / 2; 
      pointM.lng = (pointA.lng + pointB.lng) / 2; 
 
      return pointM; 
    } 
 
    //Calcular a distancia entre o ponto A e B 
    public Coordinate MiddlePointCoordinate(Coordinate pointA, Coordinate pointB)// double pointALat, double 
pointALng, double pointBLat, double pointBLng) 
    { 
      Coordinate pointM = new Coordinate(); 
 
      pointM.Y = (pointA.Y + pointB.Y) / 2; 
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      pointM.X = (pointA.X + pointB.X) / 2; 
 
      return pointM; 
    } 
 
    //Calcular a distancia entre um segmento e um ponto AB e C : Se isSegment é verdadeiro(true), AB é um segmento, 
se não é uma linha. 
    public double LineToPointDistance2D(double pointALat, double pointALng, double pointBLat, double pointBLng, 
double pointCLat, double pointCLng, bool isSegment) 
    { 
      double[] pointA = new double[2]; 
      double[] pointB = new double[2]; 
      double[] pointC = new double[2]; 
 
      pointA[0] = pointALat; 
      pointA[1] = pointALng; 
 
      pointB[0] = pointBLat; 
      pointB[1] = pointBLng; 
 
      pointC[0] = pointCLat; 
      pointC[1] = pointCLng; 
 
      double dist = CrossProduct(pointA, pointB, pointC) / Distance(pointA, pointB); 
 
      if (isSegment) 
      { 
        double dot1 = DotProduct(pointA, pointB, pointC); 
        if (dot1 > 0) 
          return Distance(pointB, pointC); 
 
        double dot2 = DotProduct(pointB, pointA, pointC); 
        if (dot2 > 0) 
          return Distance(pointA, pointC); 
      } 
      return Math.Abs(dist); 
    } 
 
    //Criando Circulo 
    public List<GLatLng> Circle(GLatLng point, double radius) 
    { 
      var d2r = Math.PI / 180; 
      var r2d = 180 / Math.PI; 
      var earthsradius = 3963; 
 
      var points = 20; 
      double rlat = ((double)radius / earthsradius) * r2d; 
      double rlng = rlat / Math.Cos(point.lat * d2r); 
      List<GLatLng> extp = new List<GLatLng>(); 
 
      for (var i = 0; i < points + 1; i++) 
      { 
        double theta = Math.PI * (i / (double)(points / 2)); 
        double ex = point.lng + (rlng * Math.Cos(theta)); 
        double ey = point.lat + (rlat * Math.Sin(theta)); 
        extp.Add(new GLatLng(ey, ex)); 
      } 
 
      return extp; 
 
      //map.addPolygon(new GPolygon(extp, "#00FF00", 2)); 
    } 
 
    public List<GLatLng> CreateCircle(GLatLng point, double radius) 
    { 
      List<GLatLng> gpollist = new List<GLatLng>(); 
 
      double seg = Math.PI * 2 / 32; 
 
      int y = 0; 
      for (int i = 0; i < 32; i++) 
      { 
        double theta = seg * i; 
        double a = point.lat + Math.Cos(theta) * radius; 
        double b = point.lng + Math.Sin(theta) * radius; 
 
        GLatLng gpoi = new GLatLng(a, b); 
 
        gpollist.Add(gpoi); 
      } 
      return gpollist; 
    } 
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    public GPolyline drawCircle(GLatLng point, double radius, int stroke, string sColor) 
    { 
      double circleX; 
      double circleY; 
 
      var d2r = Math.PI / 180; 
      var r2d = 180 / Math.PI; 
      var cLat = (radius / 3963) * r2d; 
      var cLng = cLat / Math.Cos(point.lat * d2r); 
 
      List<GLatLng> points = new List<GLatLng>(); 
 
      for (var i = 0; i < 360; i++) 
      { 
        var theta = Math.PI * (i / 16); 
        circleX = point.lng + (cLng * Math.Cos(theta)); 
        circleY = point.lat + (cLat * Math.Sin(theta)); 
        points.Add(new GLatLng(circleX, circleY)); 
      } 
 
      var polyline = new GPolyline(points, sColor, stroke); 
 
      return polyline; 
 
    } 
  } 
} 
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V – Código em C# .NET da Classe Trajetoria 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
 
namespace Mapas.Classes 
{ 
  [Serializable] 
  public class Trajetoria 
  { 
    public List<Coordenada> pontos; 
 
    public Trajetoria() { } 
 
    public Trajetoria(List<Coordenada> pontos) 
    { 
      this.pontos = pontos; 
    } 
 
    public List<Coordenada> Trajetorias(List<Coordenada> pontos) 
    { 
      return pontos; 
    } 
  } 
} 
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VI – Código em C# .NET da Classe Frechet 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using Subgurim.Controles; 
using System.Drawing.Drawing2D; 
using System.Device.Location; 
using DotSpatial.Topology; 
 
namespace Mapas.Classes 
{ 
  public class Frechet 
  { 
    public double[,] a, b, c, d; 
    int p, q; 
    Trajetoria pl1; 
    Trajetoria pl2; 
    static double delta = 0.01; 
    Geometria geo; 
 
    public Frechet(int i, int j, Trajetoria p1, Trajetoria p2) 
    { 
      a = new double[i, j]; 
      b = new double[i, j]; 
      c = new double[i, j]; 
      d = new double[i, j]; 
      pl1 = p1; 
      pl2 = p2; 
    } 
 
    public bool verificaFrechet(double epsilon) 
    { 
      geo = new Geometria(); 
      GLatLng p1, p2, q1, q2, pointM; 
      List<GLatLng> tempGeom = new List<GLatLng>(); 
      List<GLatLng> tempLinha = new List<GLatLng>(); 
      List<GLatLng> tempIntrsc = new List<GLatLng>(); 
      GPolygon circle = new GPolygon(); 
      Double distlinhaPonto1; 
      Double distlinhaPonto2; 
 
      distlinhaPonto1 = geo.LineToPointDistance2D(pl1.pontos[0].latitude, 
                                                  pl1.pontos[0].longitude, 
                                                  pl1.pontos[1].latitude, 
                                                  pl1.pontos[1].longitude, 
                                                  pl2.pontos[0].latitude, 
                                                  pl2.pontos[0].longitude, 
                                                  true); 
 
      distlinhaPonto2 = geo.LineToPointDistance2D(pl1.pontos[0].latitude, 
                                                  pl1.pontos[0].longitude, 
                                                  pl1.pontos[1].latitude, 
                                                  pl1.pontos[1].longitude, 
                                                  pl2.pontos[1].latitude, 
                                                  pl2.pontos[1].longitude, 
                                                  true); 
 
      //checar o primeiro par de segmentos linha 1 e ponto 2 
      if ((distlinhaPonto1 > epsilon) && (distlinhaPonto2 > epsilon)) { return false; } 
 
      distlinhaPonto1 = geo.LineToPointDistance2D(pl2.pontos[0].latitude, 
                                                  pl2.pontos[0].longitude, 
                                                  pl2.pontos[1].latitude, 
                                                  pl2.pontos[1].longitude, 
                                                  pl1.pontos[0].latitude, 
                                                  pl1.pontos[0].longitude, 
                                                  true); 
 
      distlinhaPonto2 = geo.LineToPointDistance2D(pl2.pontos[0].latitude, 
                                                  pl2.pontos[0].longitude, 
                                                  pl2.pontos[1].latitude, 
                                                  pl2.pontos[1].longitude, 
                                                  pl1.pontos[1].latitude, 
                                                  pl1.pontos[1].longitude, 
                                                  true); 
      //checar o primeiro par de segmentos linha 2 e ponto 1 
      if ((distlinhaPonto1 > epsilon) && (distlinhaPonto2 > epsilon)) { return false; } 
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      distlinhaPonto1 = geo.LineToPointDistance2D(pl1.pontos[pl1.pontos.Count() - 2].latitude, 
                                                  pl1.pontos[pl1.pontos.Count() - 2].longitude, 
                                                  pl1.pontos[pl1.pontos.Count() - 1].latitude, 
                                                  pl1.pontos[pl1.pontos.Count() - 1].longitude, 
                                                  pl2.pontos[pl2.pontos.Count() - 1].latitude, 
                                                  pl2.pontos[pl2.pontos.Count() - 1].longitude, 
                                                  true); 
 
      distlinhaPonto2 = geo.LineToPointDistance2D(pl1.pontos[pl1.pontos.Count() - 2].latitude, 
                                                  pl1.pontos[pl1.pontos.Count() - 2].longitude, 
                                                  pl1.pontos[pl1.pontos.Count() - 1].latitude, 
                                                  pl1.pontos[pl1.pontos.Count() - 1].longitude, 
                                                  pl2.pontos[pl2.pontos.Count() - 2].latitude, 
                                                  pl2.pontos[pl2.pontos.Count() - 2].longitude, 
                                                  true); 
 
      //checar o ultimo par de segmentos linha 1 e ponto 2 
      if ((distlinhaPonto1 > epsilon) && (distlinhaPonto2 > epsilon)) { return false; } 
 
 
      distlinhaPonto1 = geo.LineToPointDistance2D(pl2.pontos[pl2.pontos.Count() - 2].latitude, 
                                                  pl2.pontos[pl2.pontos.Count() - 2].longitude, 
                                                  pl2.pontos[pl2.pontos.Count() - 1].latitude, 
                                                  pl2.pontos[pl2.pontos.Count() - 1].longitude, 
                                                  pl1.pontos[pl1.pontos.Count() - 2].latitude, 
                                                  pl1.pontos[pl1.pontos.Count() - 2].longitude, 
                                                  true); 
 
      distlinhaPonto2 = geo.LineToPointDistance2D(pl2.pontos[pl2.pontos.Count() - 2].latitude, 
                                                  pl2.pontos[pl2.pontos.Count() - 2].longitude, 
                                                  pl2.pontos[pl2.pontos.Count() - 1].latitude, 
                                                  pl2.pontos[pl2.pontos.Count() - 1].longitude, 
                                                  pl1.pontos[pl1.pontos.Count() - 1].latitude, 
                                                  pl1.pontos[pl1.pontos.Count() - 1].longitude, 
                                                  true); 
      //checar o ultimo par de segmentos linha 2 e ponto 1 
      if ((distlinhaPonto1 > epsilon) && (distlinhaPonto2 > epsilon)) { return false; } 
 
 
      for (int i = 0; i < pl1.pontos.Count() - 1; i++) 
      { 
        for (int j = 0; j < pl2.pontos.Count() - 1; j++) 
        { 
          p1 = new GLatLng(pl1.pontos[i].latitude, pl1.pontos[i].longitude); 
          p2 = new GLatLng(pl1.pontos[i + 1].latitude, pl1.pontos[i + 1].longitude); 
          q1 = new GLatLng(pl2.pontos[j].latitude, pl2.pontos[j].longitude); 
          q2 = new GLatLng(pl2.pontos[j + 1].latitude, pl2.pontos[j + 1].longitude); 
 
          if (geo.LineToPointDistance2D(pl2.pontos[j].latitude, 
                                       pl2.pontos[j].longitude, 
                                       pl2.pontos[j + 1].latitude, 
                                       pl2.pontos[j + 1].longitude, 
                                       pl1.pontos[i].latitude, 
                                       pl1.pontos[i].longitude, 
                                       true) > epsilon) 
          { a[i, j] = b[i, j] = -1; } 
          else 
          { 
            circle = new GPolygon(geo.Circle(p1, 2 * epsilon + delta)); 
            pointM = geo.MiddlePoint(q1, q2); 
            tempLinha.Add(q1); 
            tempLinha.Add(q2); 
 
            if (circle.points.Contains(pointM)) 
            { 
              a[i, j] = 0; 
              b[i, j] = 1; 
            } 
            else 
            { 
              tempGeom = circle.points.Intersect(tempLinha).ToList(); 
              int numCoords = tempGeom.Count; 
 
              if (numCoords == 2) 
              { 
                tempIntrsc = tempGeom; 
                a[i, j] = getProportion(tempIntrsc[0], tempLinha); 
                b[i, j] = getProportion(tempIntrsc[1], tempLinha); 
              } 
              else if (numCoords == 1) 
              { 
                GLatLng intersection = new GLatLng(); 
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                intersection = tempGeom[0]; 
 
                if (p1.distanceFrom(q1) < p1.distanceFrom(q2)) 
                { 
                  a[i, j] = 0; 
                  b[i, j] = getProportion(intersection, tempLinha); 
                } 
                else 
                { 
                  a[i, j] = getProportion(intersection, tempLinha); 
                  b[i, j] = 1; 
                } 
              } 
            } 
          } 
 
          double val1 = geo.LineToPointDistance2D(pl1.pontos[i].latitude, 
                                                  pl1.pontos[i].longitude, 
                                                  pl1.pontos[i + 1].latitude, 
                                                  pl1.pontos[i + 1].longitude, 
                                                  pl2.pontos[j].latitude, 
                                                  pl2.pontos[j].longitude, 
                                 true); 
 
 
          if (val1 > epsilon) 
          { 
            c[i, j] = d[i, j] = -1; 
          } 
          else 
          { 
            circle = new GPolygon(geo.Circle(q1, 2 * epsilon + delta)); 
            pointM = geo.MiddlePoint(p1, p2); 
            tempLinha.Clear(); 
            tempLinha.Add(p1); 
            tempLinha.Add(p2); 
 
            if (circle.points.Contains(pointM)) 
            { 
              c[i, j] = 0; 
              d[i, j] = 1; 
            } 
            else 
            { 
              tempGeom.Clear(); 
              tempGeom = circle.points.Intersect(tempLinha).ToList(); 
 
              int numCoords = tempGeom.Count; 
 
              if (numCoords == 2) 
              { 
                tempIntrsc.Clear(); 
                tempIntrsc = tempGeom; 
                c[i, j] = getProportion(tempIntrsc[0], tempLinha); 
                d[i, j] = getProportion(tempIntrsc[1], tempLinha); 
              } 
              else if (numCoords == 1) 
              { 
                GLatLng intersection = new GLatLng(); 
                intersection = tempGeom[0]; 
 
                if (q1.distanceFrom(p1) < q1.distanceFrom(p2)) 
                { 
                  c[i, j] = 0; 
                  d[i, j] = getProportion(intersection, tempLinha); 
                } 
                else 
                { 
                  c[i, j] = getProportion(intersection, tempLinha); 
                  d[i, j] = 1; 
                } 
              } 
            } 
          } 
 
        }//fim do segundo for                  
      }//fim do primeiro for 
 
      bool flag = true; 
      for (int i = 0; i < pl1.pontos.Count; i++) 
      { 
        if (flag && c[i, 0] == -1 && d[i, 0] == -1) 
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        { 
          flag = false; 
        } 
        else if (!flag) 
        { 
          c[i, 0] = d[i, 0] = -1; 
        } 
      } 
 
      flag = true; 
      for (int j = 1; j < pl2.pontos.Count; j++) 
      { 
        if (flag && a[0, j] == -1 && b[0, j] == -1) 
        { 
          flag = false; 
        } 
        else if (!flag) 
        { 
          a[0, j] = b[0, j] = -1; 
        } 
      } 
 
      bool retVal = true; 
 
      if (a[pl1.pontos.Count - 1, pl2.pontos.Count - 1] == -1 
       && b[pl1.pontos.Count - 1, pl2.pontos.Count - 1] == -1 
       && c[pl1.pontos.Count - 1, pl2.pontos.Count - 1] == -1 
       && d[pl1.pontos.Count - 1, pl2.pontos.Count - 1] == -1) 
      { 
        retVal = false; 
      } 
 
      return retVal; 
    } 
 
    private double getProportion(GLatLng coord, List<GLatLng> ls) 
    { 
      List<GLatLng> ends = new List<GLatLng>(); 
      ends = ls; 
      return coord.distanceFrom(ends[0]) / ls.Count; 
    } 
 
    public List<Double> computeCriticalValues() 
    { 
      List<Double> list = new List<Double>(); 
      List<Coordinate> pCurve = new List<Coordinate>(); 
      List<Coordinate> qCurve = new List<Coordinate>(); 
 
      geo = new Geometria(); 
 
      list.Add(geo.Distance(pl1.pontos[0].latitude, pl1.pontos[0].longitude, pl2.pontos[0].latitude, 
pl2.pontos[0].longitude)); 
 
      list.Add(geo.Distance(pl1.pontos[pl1.pontos.Count - 1].latitude, pl1.pontos[pl1.pontos.Count - 1].longitude, 
pl2.pontos[pl2.pontos.Count - 1].latitude, pl2.pontos[pl2.pontos.Count - 1].longitude)); 
 
      for (int i = 0; i < pl1.pontos.Count; i++) 
      { 
        for (int j = 0; j < pl2.pontos.Count - 1; j++) 
        { 
          double d = geo.LineToPointDistance2D(pl2.pontos[j].latitude, 
                                               pl2.pontos[j].longitude, 
                                               pl2.pontos[j + 1].latitude, 
                                               pl2.pontos[j + 1].longitude, 
                                               pl1.pontos[i].latitude, 
                                               pl1.pontos[i].longitude, 
                                               true); 
          list.Add(d); 
        } 
      } 
 
      for (int j = 0; j < pl2.pontos.Count; j++) 
      { 
        for (int i = 0; i < pl1.pontos.Count - 1; i++) 
        { 
          double d = geo.LineToPointDistance2D(pl1.pontos[i].latitude, 
                                               pl1.pontos[i].longitude, 
                                               pl1.pontos[i + 1].latitude, 
                                               pl1.pontos[i + 1].longitude, 
                                               pl2.pontos[j].latitude, 
                                               pl2.pontos[j].longitude, 
                                               true); 
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          list.Add(d); 
        } 
      } 
 
 
      for (int i = 0; i < pl1.pontos.Count; i++) 
      { 
        pCurve.Add(new Coordinate(pl1.pontos[i].longitude, pl1.pontos[i].latitude)); 
      } 
      for (int i = 0; i < pl2.pontos.Count; i++) 
      { 
        qCurve.Add(new Coordinate(pl2.pontos[i].longitude, pl2.pontos[i].latitude)); 
      } 
 
      LineString ls; 
      LineString temp; 
      LineSegment lseg; 
      Coordinate c1, midPoint, c2; 
      Coordinate intersect = null; 
      GLatLng p1, p2; 
 
      for (int i = 0; i < pl1.pontos.Count - 2; i++) 
      { 
        for (int j = i + 2; j < pl1.pontos.Count; j++) 
        { 
          p1 = new GLatLng(pl1.pontos[i].latitude, pl1.pontos[i].longitude); 
          p2 = new GLatLng(pl1.pontos[j].latitude, pl1.pontos[j].longitude); 
 
          lseg = new LineSegment(new Coordinate(p1.lng, p1.lat), new Coordinate(p2.lng, p2.lat)); 
 
          midPoint = new Coordinate(geo.MiddlePoint(p1, p2).lng, geo.MiddlePoint(p1, p2).lat); 
 
          double origSlope = getSlope(pl1.pontos[i].longitude, pl1.pontos[i].latitude, pl1.pontos[j].longitude, 
pl1.pontos[j].latitude); 
          double bisectSlope = 0; 
 
          if (origSlope != Double.MaxValue) 
          { 
            if (origSlope == 0) 
            { 
              bisectSlope = Double.MaxValue; 
            } 
            else 
            { 
              bisectSlope = -1 / origSlope; 
            } 
          } 
 
          double step = qCurve[0].Distance(midPoint); 
          c1 = new Coordinate(midPoint.X - step, bisectSlope * (-step) + midPoint.Y); 
          c2 = new Coordinate(midPoint.X + step, bisectSlope * step + midPoint.Y); 
 
          ls = new LineString(new Coordinate[] { c1, midPoint, c2 }); 
 
          temp = new LineString(qCurve); 
 
          if (ls.Intersects(temp)) 
          { 
            intersect = ls.Intersection(temp).Coordinate; 
          } 
          if (intersect != null) 
          { 
            list.Add(intersect.Distance(pCurve[i])); 
          } 
        } 
      } 
 
      for (int i = 0; i < pl2.pontos.Count - 2; i++) 
      { 
        for (int j = i + 2; j < pl2.pontos.Count; j++) 
        { 
          lseg = new LineSegment(qCurve[i], qCurve[j]); 
 
          midPoint = geo.MiddlePointCoordinate(qCurve[i], qCurve[j]); 
 
          double origSlope = getSlope(qCurve[i].X, qCurve[i].Y, qCurve[j].X, qCurve[j].Y); 
          double bisectSlope = 0; 
          if (origSlope != Double.MaxValue) 
          { 
            if (origSlope == 0) 
            { 
              bisectSlope = Double.MaxValue; 



 

 

 65 

 

            } 
            else 
            { 
              bisectSlope = -1 / origSlope; 
            } 
          } 
 
          double step = pCurve[0].Distance(midPoint); 
          if (bisectSlope == Double.MaxValue) 
          { 
            c1 = new Coordinate(midPoint.X, midPoint.Y - step); 
            c2 = new Coordinate(midPoint.X, midPoint.Y + step); 
          } 
          else 
          { 
            c1 = new Coordinate(midPoint.X - step, bisectSlope * (-step) + midPoint.Y); 
            c2 = new Coordinate(midPoint.X + step, bisectSlope * step + midPoint.Y); 
          } 
 
          ls = new LineString(new Coordinate[] { c1, midPoint, c2 }); 
 
          temp = new LineString(pCurve); 
 
          if (ls.Intersects(temp)) 
          { 
            intersect = ls.Intersection(temp).Coordinate; 
          } 
          if (intersect != null) 
          { 
            list.Add(intersect.Distance(qCurve[i])); 
          } 
        } 
      } 
 
      return list; 
 
    } 
 
    public double computeFrechetDistance() 
    { 
      List<Double> cv = computeCriticalValues(); 
 
      cv.Sort(); 
 
      int index = binarySearch(cv.ToArray()); 
      return cv[index]; 
    } 
 
    public List<Double> computeFrechetDistanceListDouble() 
    { 
      List<Double> cv = computeCriticalValues(); 
      cv.Sort(); 
      return cv; 
    } 
 
    public String computeFrechetDistanceListString() 
    { 
      String lst = String.Empty; 
 
      List<Double> cv = computeCriticalValues(); 
      cv.Sort(); 
 
      foreach (Double item in cv.ToList()) 
      { 
        if (item < 10) 
        { lst += "|" + item.ToString("0.########") + "|   "; } 
      } 
 
      return lst; 
    } 
 
    public String computeFrechetDistanceListMetros() 
    { 
      String lst = ""; 
 
      List<Double> cv = computeCriticalValues(); 
      cv.Sort(); 
 
      foreach (Double item in cv.ToList()) 
      { 
        if (item < 10) 
        { 
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          lst += "|" + (item * 111111).ToString("N") + "|   "; 
        } 
      } 
 
      return lst; 
    } 
 
    public List<String> computeFrechetDistanceListViewMetros() 
    { 
      String lst = ""; 
      List<String> lista = new List<String>(); 
 
      List<Double> cv = computeCriticalValues(); 
      cv.Sort(); 
 
      foreach (Double item in cv.ToList()) 
      { 
        if (item < 10) 
        { 
          lst += "|" + (item * 111111).ToString("N") + "|   "; 
          lista.Add(lst); 
        } 
      } 
 
      return lista; 
    } 
 
    public Double computeFrechetDistanceMedia() 
    { 
      Double soma = new Double(); 
      Double media = new Double(); 
      Double i = 1; 
      List<Double> cv = computeCriticalValues(); 
      cv.Sort(); 
 
      int pos = cv.ToList().Count / 2; 
 
      media = cv[pos]; 
 
      return media; 
    } 
 
    public Double computeFrechetDistanceMax() 
    { 
      List<Double> lista = new List<Double>(); 
      List<Double> cv = computeCriticalValues(); 
      cv.Sort(); 
 
      foreach (Double item in cv.ToList()) 
      { 
        if (item < 10) 
        { lista.Add(item); } 
      } 
 
      return lista.Max(); 
    } 
 
    public Double computeFrechetDistanceMin() 
    { 
      List<Double> lista = new List<Double>(); 
      List<Double> cv = computeCriticalValues(); 
 
      foreach (Double item in cv.ToList()) 
      { 
        if (item < 10) 
        { lista.Add(item); } 
      } 
 
      return lista.Min(); 
    } 
 
    public Double computeFrechetDistanceMediaMetros() 
    { 
      Double soma = new Double(); 
      Double media = new Double(); 
      Double i = 1; 
      List<Double> cv = computeCriticalValues(); 
      cv.Sort(); 
 
      foreach (Double item in cv.ToList()) 
      { 
        if (item < 10) 
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        { soma += item * 111111; } 
        i++; 
      } 
 
      media = soma / i; 
 
      return media; 
    } 
 
    public Double computeFrechetDistanceMaxMetros() 
    { 
      List<Double> lista = new List<Double>(); 
      List<Double> cv = computeCriticalValues(); 
      cv.Sort(); 
 
      foreach (Double item in cv.ToList()) 
      { 
        if (item < 10) 
        { lista.Add(item * 111111); } 
      } 
 
      return lista.Max(); 
    } 
 
    public Double computeFrechetDistanceMinMetros() 
    { 
      List<Double> lista = new List<Double>(); 
      List<Double> cv = computeCriticalValues(); 
 
      foreach (Double item in cv.ToList()) 
      { 
        if (item < 10) 
        { lista.Add(item * 111111); } 
      } 
 
      return lista.Min(); 
    } 
 
    private double getSlope(double x1, double y1, double x2, double y2) 
    { 
      if ((x2 - x1) == 0) 
        return Double.MaxValue; 
      else 
        return (y2 - y1) / (x2 - x1); 
    } 
 
    public int binarySearch(Double[] a) 
    { 
      int low = 0; 
      int high = a.Length - 1; 
      int mid = 0; 
 
      while (low <= high) 
      { 
        mid = (low + high) / 2; 
        if (!verificaFrechet(a[mid])) 
        { 
          low = mid + 1; 
        } 
        else 
        { 
          high = mid - 1; 
        } 
      } 
      return mid; 
    } 
  } 
} 
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VII – Código em C# .NET da Classe _Default 

/* 
 * Trabalho de Conclusão de Curso de Bacharelado de Ciência da Computação  
 * Faculdade Farias Brito 
 * Luiz Edivam Carvalho Junior 
 *  
 * Conclusão em 2014.1 
 * Fortaleza - Ceará 
 *  
 * Cálculo da Distância de Frechet  
 *  
 * Algoritmo de Frechet Convertido para a Linguagem C# .NET a partir do código aberto 
 * no site https://code.google.com/p/mytraj/ 
 */ 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using GMaps; 
using Subgurim.Controles; 
using System.Drawing; 
using Mapas.Classes; 
using Mapas.Assembly; 
using System.Data; 
using System.Threading; 
using System.Xml; 
using System.IO; 
 
namespace Mapas 
{ 
  public partial class _Default : System.Web.UI.Page 
  { 
    DataTable dtb; 
    IList<Coordenada> dadosGeo; 
    List<Trajetoria> lstPolyline; 
    string idUsuario; 
    int qtdTraj; 
    string arquivo; 
 
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
      if (!IsPostBack) 
      { 
        lerPasta(ddlArquivo, Server.MapPath(".")); 
        this.IniciaMapa(); 
      } 
    } 
 
    private void IniciaMapa() 
    { 
      GInfoWindow window1 = new GInfoWindow(); 
 
      GMap1.Add(new GControl(GControl.preBuilt.GOverviewMapControl)); 
      GMap1.Add(new GControl(GControl.preBuilt.LargeMapControl)); 
      GMap1.mapType = GMapType.GTypes.Normal; 
      GMap1.Add(GMapType.GTypes.Physical); 
      GMap1.Add(new GControl(GControl.preBuilt.MapTypeControl)); 
      GMap1.enableRotation = true; 
      GMap1.enableGKeyboardHandler = true; 
      GMap1.Add(window1); 
      GMap1.Width = 1100; 
      GMap1.Height = 600; 
      GMap1.enableDragging = true; 
      GLatLng centerMap = new GLatLng(45.475434, 9.172545); 
      GMap1.setCenter(centerMap, 11); 
    } 
 
    private void LimpaMapa() 
    { 
      ViewState.Remove("qtdTraj"); 
      ViewState.Remove("lstPolyline"); 
      GMap1.resetMarkers(); 
      GMap1.resetPolylines(); 
      GMap1.resetInfoWindows(); 
      GMap1.reset(); 
      ddlArquivo.SelectedIndex = -1; 
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      gdvUsuarios.Dispose(); 
      gdvUsuariosDias.Dispose(); 
      gdvUsuarios.Visible = gdvUsuariosDias.Visible = false; 
      this.Media.Text = this.Distancias.Text = "0"; 
      this.IniciaMapa(); 
    } 
 
    public Color RandomColor() 
    { 
      Thread.Sleep(5); 
      Random randonGen = new Random(); 
      Color color = Color.FromArgb(randonGen.Next(255), randonGen.Next(255), randonGen.Next(255)); 
      return color; 
    } 
 
    private GPolyline GeraTrajetoria(string idUsuario, string Dia) 
    { 
      List<GLatLng> traj = new List<GLatLng>(); 
      Coordenada coordenada = new Coordenada(); 
      DadosCoordenada dadosCoordenada = new DadosCoordenada(); 
      Geometria geometria = new Geometria(); 
      lstPolyline = new List<Trajetoria>(); 
      string icone = string.Format(@"Imagens/walking{0}.png", Convert.ToInt32(ViewState["qtdTraj"].ToString())); 
 
      Coordenada[] newArray = (Coordenada[])ViewState["dadosGeo"]; 
      List<Coordenada> newList = new List<Coordenada>(newArray); 
      List<Coordenada> pontos = new List<Coordenada>(); 
 
      newList = newList.Where(x => x.usuario == idUsuario && x.dia == Dia).ToList(); 
 
      foreach (Coordenada item in newList) 
      { 
        string tempo = "Dia:" + item.dia + " " + item.min_hora + " - " + item.max_hora; 
        string tag = tempo + " {" + item.latitude + "," + item.longitude + "}"; 
        GMap1.Add(new GInfoWindow(dadosCoordenada.Coordenadas(new GLatLng(item.latitude, item.longitude), icone, 
tag), tempo)); 
        traj.Add(dadosCoordenada.ponto); 
        pontos.Add(item); 
      } 
 
      qtdTraj = Convert.ToInt32(ViewState["qtdTraj"].ToString()) + 1; 
 
      var polylines = new GPolyline(traj, RandomColor()); 
      var polyline = new Trajetoria(pontos); 
 
      if (qtdTraj < 3) 
      { 
        Trajetoria[] newArrayP = (Trajetoria[])ViewState["lstPolyline"]; 
        if (newArrayP != null) 
        { 
          List<Trajetoria> newListP = new List<Trajetoria>(newArrayP); 
          lstPolyline.Add(newListP[0]); 
        } 
 
        lstPolyline.Add(polyline); 
 
        ViewState.Add("lstPolyline", lstPolyline.ToArray()); 
      } 
 
      ViewState.Add("qtdTraj", qtdTraj); 
 
      return polylines; 
    } 
 
    private List<Coordenada> GeraDadosGps() 
    { 
      List<Coordenada> dados = new List<Coordenada>(); 
 
      XmlDocument xmlDoc = new XmlDocument(); 
      xmlDoc.Load(arquivo); 
 
      XmlNodeList xnList = xmlDoc.GetElementsByTagName("dados_geo"); 
 
      foreach (XmlNode xn in xnList) 
      { 
        Coordenada coordenada = new Coordenada(); 
        coordenada.usuario = (!(xn).InnerXml.Contains("</usuario>")) ? "" : xn["usuario"].InnerText; 
        coordenada.dia = (!(xn).InnerXml.Contains("</dia>")) ? "" : xn["dia"].InnerText; 
        coordenada.min_hora = (!(xn).InnerXml.Contains("</min_hora>")) ? "" : xn["min_hora"].InnerText; 
        coordenada.max_hora = (!(xn).InnerXml.Contains("</max_hora>")) ? "" : xn["max_hora"].InnerText; 
        coordenada.latitude = (!(xn).InnerXml.Contains("</latitude>")) ? 0 : 
Convert.ToDouble(xn["latitude"].InnerText.Replace('.', ',')); 
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        coordenada.longitude = (!(xn).InnerXml.Contains("</longitude>")) ? 0 : 
Convert.ToDouble(xn["longitude"].InnerText.Replace('.', ',')); 
        coordenada.geometria = (!(xn).InnerXml.Contains("</geometria>")) ? "" : xn["geometria"].InnerText; 
        dados.Add(coordenada); 
      } 
      return dados; 
    } 
 
    private List<String> ListaDadosUsuariosGps() 
    { 
      List<String> dados = new List<String>(); 
      string usuario; 
      XmlDocument xmlDoc = new XmlDocument(); 
      xmlDoc.Load(arquivo); 
      XmlNodeList xnList = xmlDoc.GetElementsByTagName("dados_geo"); 
 
      foreach (XmlNode xn in xnList) 
      { 
        usuario = (!(xn).InnerXml.Contains("</usuario>")) ? "" : xn["usuario"].InnerText; 
        dados.Add(usuario); 
      } 
      return dados; 
    } 
 
    protected void gdvUsuarios_RowCommand(object sender, GridViewCommandEventArgs e) 
    { 
      int index = Convert.ToInt32(e.CommandArgument); 
      idUsuario = gdvUsuarios.DataKeys[index].Value.ToString(); 
      GridViewRow row = gdvUsuarios.Rows[index]; 
      row.RowState = DataControlRowState.Selected; 
 
      foreach (GridViewRow rown in gdvUsuarios.Rows) 
      { 
        ImageButton ibte = ((ImageButton)rown.Cells[0].FindControl("ibtExibir")); 
        ibte.ImageUrl = "Imagens/chart-2.png"; 
 
        if (rown.RowState == DataControlRowState.Selected) 
        { 
          ibte.ImageUrl = "Imagens/chart-2-1.png"; 
        } 
      } 
 
      Coordenada[] newArray = (Coordenada[])ViewState["dadosGeo"]; 
      List<Coordenada> newList = new List<Coordenada>(newArray); 
 
      newList = newList.Where(x => x.usuario == idUsuario).ToList(); 
 
      gdvUsuariosDias.DataSource = newList.Select(s => new 
      { 
        Usuario = s.usuario, 
        Dia = s.dia 
      }).Distinct().ToList(); 
 
      gdvUsuariosDias.DataBind(); 
      gdvUsuariosDias.Visible = true; 
    } 
 
    protected void gdvUsuariosDias_RowCommand(object sender, GridViewCommandEventArgs e) 
    { 
      int index = Convert.ToInt32(e.CommandArgument); 
      idUsuario = gdvUsuariosDias.DataKeys[index].Values[0].ToString(); 
      string _dia = gdvUsuariosDias.DataKeys[index].Values[1].ToString(); 
      GridViewRow row = gdvUsuariosDias.Rows[index]; 
      GridView gridDetalhes = ((GridView)row.Cells[0].FindControl("gdvUsuariosDados")); 
      gridDetalhes.Visible = false; 
      if (e.CommandName == "Inserir") 
      { 
        row.RowState = DataControlRowState.Selected; 
 
        foreach (GridViewRow rown in gdvUsuariosDias.Rows) 
        { 
          ImageButton ibt = ((ImageButton)rown.Cells[0].FindControl("ibtInserir")); 
          ibt.ImageUrl = "Imagens/chart-2.png"; 
 
          if (rown.RowState == DataControlRowState.Selected) 
          { 
            ibt.ImageUrl = "Imagens/chart-2-1.png"; 
          } 
        } 
 
        var polyline = GeraTrajetoria(idUsuario, _dia); 
        GMap1.Add(polyline); 
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        Coordenada[] newArray = (Coordenada[])ViewState["dadosGeo"]; 
        List<Coordenada> newList = new List<Coordenada>(newArray); 
 
        newList = newList.Where(x => x.usuario == idUsuario && x.dia == _dia).ToList(); 
 
        gridDetalhes.DataSource = newList.Select(s => new 
        { 
          Usuario = s.usuario, 
          Coordenada = "(" + s.latitude + " , " + s.longitude + ")", 
          Dia = s.dia, 
          Horario = s.min_hora + " Até " + s.max_hora, 
          Geometria = s.geometria 
        }).ToList(); 
        gridDetalhes.DataBind(); 
        gridDetalhes.Visible = true; 
      } 
    } 
 
    protected void btnGerar_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      DAOPostgres con = new DAOPostgres(); 
      string xml = Request.PhysicalApplicationPath + @"Bd\dados_geo_nao_semelhante_1.xml"; 
      dtb = new DataTable(); 
      string sql = @" select geo.usuario, 
                            geo.dia, 
                            geo.min_hora, 
                            geo.max_hora, 
                            geo.latitude, 
                            geo.longitude, 
                            public.st_point(geo.longitude,geo.latitude) as geometria 
                       from (select gps.userid as usuario,    
                                  to_char(gps.datetime,'dd/MM/yyyy') as dia, 
                                  min(to_char(gps.datetime,'HH24:mi')) as min_hora, 
                                  max(to_char(gps.datetime,'HH24:mi')) as max_hora,   
                                  public.st_point(gps.lat,gps.lon) as geometria, 
                                  gps.lat as latitude,  
                                  gps.lon as longitude 
                             from public.gps_raw_data gps 
                             join (select d.usuario, 
                                        d.dia 
                                   from (select userid as usuario,    
                                              to_char(datetime,'dd/MM/yyyy') as dia 
                                         from public.gps_raw_data 
                                              where userid in ('101474','104088') 
                                        group by userid, to_char(datetime,'dd/MM/yyyy') 
                                      ) d 
                                where geo.min_hora between '09:00' and '10:00' 
                                  and geo.max_hora between '12:00' and '13:00' 
                               ) dia 
                              on dia.usuario = gps.userid 
                             and dia.dia = to_char(gps.datetime,'dd/MM/yyyy') 
                    group by gps.userid,  
                               to_char(gps.datetime,'dd/MM/yyyy'),  
                               public.st_point(gps.lat,gps.lon), 
                               gps.lat,  
                               gps.lon) geo 
                      order by 1,2,3,4"; 
 
      dtb = con.GetTodosRegistros(sql); 
      dtb.TableName = "dados_geo"; 
      dtb.WriteXml(xml, true); 
    } 
 
    protected void btnLer_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      GeraDadosGps(); 
    } 
 
    protected void btnCalcular_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      Trajetoria[] newArray = (Trajetoria[])ViewState["lstPolyline"]; 
      List<Trajetoria> newList = new List<Trajetoria>(newArray); 
 
      if (newList != null) 
      { 
        if (newList.Count == 2) 
        { 
          Frechet frechet = new Frechet(newList[0].pontos.Count, newList[1].pontos.Count, newList[0], newList[1]); 
          frechet.verificaFrechet(0.5); 
 
          this.lstDistancias.Text = frechet.computeFrechetDistanceListString(); 
          this.Media.Text = "Métrica: " + frechet.computeFrechetDistanceMedia().ToString("0.########"); 
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          this.lstDistancias.Visible = false; 
          this.Media.Visible = true; 
 
          this.Aviso.Text = string.Empty; 
          if (frechet.computeFrechetDistanceMedia().CompareTo(0.05) > 0) 
          { this.Aviso.Text = "Trajetórias NÃO SEMELHANTES"; } 
          else 
          { this.Aviso.Text = "Trajetórias SEMELHANTES/SIMILARES"; } 
        } 
        else 
        { 
          this.Aviso.Text = "Selecione as 2 trajetórias para análise"; 
        } 
        this.Aviso.Visible = true; 
      } 
    } 
 
    protected void btnLimpar_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      this.LimpaMapa(); 
    } 
 
    public void lerPasta(DropDownList lista, String folder) 
    { 
 
      DirectoryInfo pasta = new DirectoryInfo(folder); 
      DirectoryInfo[] subPastas = pasta.GetDirectories(); 
      FileInfo[] arquivos = subPastas[2].GetFiles(); 
      DataTable dt = new DataTable(); 
 
      dt.Columns.Add("Id"); 
      dt.Columns.Add("Nome"); 
 
      int i = 0; 
      foreach (FileInfo file in arquivos) 
      { 
        DataRow dr = dt.NewRow(); 
        dr["Id"] = i; 
        dr["Nome"] = file.Name; 
        dt.Rows.Add(dr); 
        i++; 
      } 
 
      lista.DataSource = dt; 
      lista.DataTextField = "Nome"; 
      lista.DataValueField = "Nome"; 
      lista.DataBind(); 
      lista.Items.Insert(0, new ListItem("Selecione uma fonte de Dados", "0")); 
    } 
 
    protected void ddlArquivo_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
    { 
      if (ddlArquivo.SelectedIndex > 0) 
      { 
        arquivo = Request.PhysicalApplicationPath + @"Bd\" + ddlArquivo.SelectedItem.Value; 
        dadosGeo = new List<Coordenada>(); 
 
        dadosGeo = GeraDadosGps(); 
        ViewState.Add("dadosGeo", dadosGeo.ToArray()); 
 
        gdvUsuarios.DataSource = ListaDadosUsuariosGps().Select(s => new 
        { 
          Usuario = s.ToString() 
        }).Distinct().ToList(); 
        gdvUsuarios.DataBind(); 
        gdvUsuarios.Visible = true; 
 
        qtdTraj = 0; 
        ViewState.Add("qtdTraj", qtdTraj); 
      } 
      this.lstDistancias.Visible = this.Media.Visible = this.Distancias.Visible = this.Aviso.Visible = false; 
    } 
  } 


