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OBSOLESCENCIA DE INFORMAÇÃO

por Sirley Ambrosia Vitoria

RESUMO

O tratamento de incerteza de informação é um tema muito estudado em
Inteligência Artificial e consequentemente encontramos grande número de
trabalhos na literatura.

Curiosamente, o tratamento de informações cuja incerteza varia com o
tempo, não é facilmente encontrado na literatura. A queda gradual na con-
fiabilidade da informação com o tempo é denominada Osso/escêncÍa de /n-
/armação, sendo encontrada freqüentemente em muitos problemas, como por
exemplo, em finanças, economia, sociologia e demografia.

Nossa motivação para pesquisa surgiu a partir do projeto S/D,47Wi -
$ stemas de /n/armação -DÍstr ó idos para .4gentes il/óz;eís, que fornece in-

formações sobre o tráfego de automóveis em grandes cidades. Neste trabalho
nós discutimos o fenómeno da Obsolescência de Informação e propomos um
modelo pala tratar com informações que perdem a confiabilidade com o tem-
po, apresentando uma proposta de implementação para este modelo.

ifinanciado pela FAPESP, processo nr 98/06138-2
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OBSOLESCENT INFORM:ATION

by Sirley Ambrosia Vitoria

ABSTRACT

Reasoning with uncertain information is a central issue in Artificial Intel-
ligence and Information Systems development. Consequently, a vaso amount
of studies devoted to this issue can be found in the literature.

Ctuiously, reasoning with information whose uncertainty variem along time
cannot be found se much in the literature. The gradual fall in the information
reliability with the time is called Osso/escenf /rz/ormafáon.

Dynamic reliability is a feature found rather frequently in many problema,
as in e.g. finance and economics, sociology, and demographics.

Our motivating case study is the information system under develop
menu within the project S/Z).471/2--Dásfrióuted /n/ormaí on Sysfems /or .A/oóí/e

Agente, to prouide information about urban a,utomotiue tra$ic for latge cities.

In the present research we discuss the issue of Obsolescent Information
and propose a model for information that becomes progressively unreliable
with time, introducing one propose of implemation of the model.

2supported by FAPESP granit no. 98/06138-2
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Capítulo l

Introdução

O tratamento de incerteza de informação é um tema muito estudado em
Inteligência Artificial e conseqüentemente encontramos grande número de
trabalhos na literatura (veja ex. l2, 4, 6, 7, 8, 171).

Cluriosamente, o tratamento de informações cuja incerteza valia com o
tempo, não é facilmente encontrado na literatura. A queda gradual na con-
fiabiliade da informação com o tempo é denominada Osso/escéncja de /n-
/armação r'O/) sendo encontrada freqüentemente em problemas de diferentes
arcas, por exemplo:

finanças e economia: analistas da bolsa de valores precisam trabalhar
com informações que devem ser continuamente atualizadas, sendo a sua
confiabilidade relevante para os resultados de suas aplicações. Devido
à característica competitiva deste negócio, as informações devem ser
dinamicamente atualizadas para a avaliação de diferentes analistas.

sociologia e demografia: censo populacional é claramente dinâmico. A
confiabilidade das informações coletadas a alguns dias atrás diminui
com o tempo, pois a cada minuto ocorrem várias mortes e nascimentos,
necessitando de constantes atualizações.

Nossa motivação para a pesquisa surgiu a partir do projeto S/D.4M
distem« d' /n/o,m«çõ« Z) t, ó«üo pa« .4g.fezes MÓ«eÍs (vda ex. l9, 10j).
O objetivo do projeto LIDAM é fornecer uma infraestrutura que possibilite

13
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a construção de sistemas de informações distribuídos complexos mantidos e
consultados por agentes móveis. Um cenário típico para a aplicação desta
infraestrutura é um sistema de informação para o tráfego de veículos urbanos
em grandes cidades, no qual o motorista deseja tomai decisões dinâmicas
sobre sua rota, para evitei congestionamentos.

As informações a serem tratadas em nossa pesquisa apresentam três ca-
racterísticas fundamentais:

Variação Tempos'al- em geral, os dados mudam com o tempo, necessi
1- , . Hn , +.. ,l ;.r, ,Ã.Q

Confiabilidade- existe um grau de incerteza associado a cada fonte de
informação e ao modo de aquisição.

Validade- o valor da informação pode envelhecer, perdendo gradativa-
mente a sua significância.

Estas características apresentam grande importância nos resultados ob.
tidos com o tratamento destas informações. Desta forma, necessitam ser
analisadas e modeladas para garantir a integridade de qualquer sistema que
utilize informações cuja incerteza esteja associada.

Neste trabalho, nós analisamos e discutimos o fenómeno da OI

Para o tratamento deste fenómeno, estaremos recebendo, a cada inter-
valo de tempo, estimativas estatísticas de valores de variáveis referentes às
;nfn.... ;. pape trntaHãq

A perda de confiabilidade de informação, será analisada durante o período
em que a informação não é atualizada. O intervalo de tempo é um valor não
negativo, podendo representar segundos, minutos, dias, etc. Esta represen-
tação depende do tipo de informação a ser analisada.

As informações podem ser coletadas por diferentes fontes com grau de
confiabilidade diferentes. Por exemplo:

Os dados referentes à velocidade do tráfego em uma grande cidade po-
dem ser coletados por censores de pavimento, radares, câmeras, helicópteros,
pedestres, etc. Cada uma destas fontes possuem um grau de confiabiiidade
diferente que deve ser considerado.
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A partir da análise das estimativas recebidas, propomos um modelo ma-
temático para o tratamento da OI. Este modelo trabalha com o conceito de
distância entre funções de probabilidade que nos permite estimar a queda da
confiabilidade das informações tratadas.

Finalmente apresentamos uma proposta de implementação para este mo-
delo

Este trabalho está organizado da forma a seguir.

No capítulo 2 nós apresentamos resumidamente alguns conceitos preli-
minares utilizados em nosso modelo. Nós abordamos os conceitos básicos
de estatística, probabilidade, funções, e apresentamos o modelo numérico
adotado em nossa pesquisa.

No capítulo 3 nós apresentamos uma proposta de um modelo matemático
pala o tratamento da, Obsolescência de Informação.

No capítulo 4 nós apresentamos uma aplicação pala o modelo e uma
proposta de implementação.

No capítulo 5 nós apresentamos alguns testes realizados com dados reais
utilizando o nosso modelo proposto e a análise dos resultados obtidos.

Finalmente no capítulo 6 nós apresentamos uma discussão e proposta
para trabalhos futuros.
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Capítulo 2

Conceitos Preliminares

Neste capítulo apresentamos um resumo de alguns conceitos preliminares
utilizados em nosso modelo.

2.1 Introdução

A maioria dos problemas matemáticos são originários da necessidade de
resolver problemas da natureza. Isto porque fenómenos da natureza podem
ser descritos através do uso de modelos matemáticos (veja ex. lõl).

Esquematicamente, podemos representar as etapas da solução de um pro-
blema conforme figura 2.1.

Nesta figura, observa-se numa primeira etapa, a obtenção de um mo-
delo matemático que represente, da maneira mais conveniente, o problema
específico que se quer estudar. A segunda etapa consiste em encontrar a
solução do modelo proposto.

Problema

Modelagem

Modelo Matemático

Resolucao

Figura 2.1: Esquema para solução de problemas

17
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Escolha do Nlodelo

Numérico Apropriado

Implementacao Computacional

deste Modelo

Analise dos Resultados Obtidos Se necessário, reformulacao do

modelo e/ou escolha dc um novo

metodo numérico

Figura 2.2: Refinamento do esquema para solução de problemas

O modelo matemático é construído utilizando teorias físicas, químicas,
económicas, etc. Para um mesmo problema, podemos ter modelos ma-
temáticos diferentes, dependendo do enfoque desejado. Em geral, ele contém
simplificações da realidade que nos levam a um problema matemático solúvel.

Podemos utilizar alguns métodos numéricos para obter a solução numérica
do modelo.

Podemos esquematizam a solução de um problema mais detalhadamente
conforme figura 2.2.

Nesta figura observa-se, em uma primeira, etapa, que a construção do mo-
delo matemático é obtido a partir de um problema real e do levantamento
de dados para este problema. A segunda etapa consiste na escolha do mo-
delo numérico apropriado para se chegar à uma solução. A próxima etapa
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constitui a implementação computacional deste modelo, seguida, da análise
dos resultados obtidos. Finalmente, caso sqa necessário, a reformulação do
modelo ou escolha de tim novo método numérico.

Seguindo este esquema o nosso trabalho esta organizado da seguinte for
ma

Problema Real: consiste em como tratar informações que pendem a vala
dade com o tempo.

Levantamento de dados: utilizaremos dados fornecidos pela Campa
nhi,ü de Engenharia. de Tráfego de São Paulo (CET/SP), no capa
Luto 5 especificaremos como estes dados foram obtidos e utilizados.

Modelo Matemático: utilizaremos conceitos de probabilidade, funções de
probabilidade, distância e vizinhança entre funções, máximos e mínimos
de funções. Estes conceitos estação sendo abordados neste capítulo. No
capítulo 3 estaremos introduzindo e explicando o modelo.

Modelo Numérico: para a solução do modelo estaremos escolhendo um
modelo numérico apropriado que será abordado na seção 2.4.

Implementação Computacional: estaremos apresentando uma propos
ta de implementação, baseada no modelo matemático que será aborda-
da no capítulo 4.

Análise dos Resultados será abordada no capítulo 5

Como foi comentado acima, alguns dos conceitos matemáticos que es-
taremos utilizando em nosso modelo são os de probabilidade e estatística.
Desta forma, estaremos apresentando um resumo conceptual deste assunto
na proxima seçao.
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2.2 Estatística

Estatística pode ser entendida como o estudo dos processos de obtenção,
colete, organização e análise de um conjunto de dados relevantes e referentes
a qualquer fenómeno numericamente quantificável, sobre uma população,
coleção o« conj«nto de seres (vda ex. li51).

Seu objetivo é permitir inferências (previsões, decisões) com base nos
dados coletados e processados. Pa.ra se medir a incerteza de um processo,
são utilizados cálculos de probabilidade. A seguir, apresentamos algumas
t. proa i n n] na; a q -'o'--'

População ou Universo: á o corÜt&nfo dos seres, oójetos o {ll/armações
culiüs propriedades pretendeTnos estzdür

Amostra é um subconjunto ou pü'de da população\

Dados ou Variáveis: n/ormaçães ou dados caraclerúticos dos /enómenos
ou popKtações, são classiFcados em quatitatiuos e quantitativos\

Variáveis quantitativas: podem ser e;zpressas em lermos ntéméricos, são
diu d das em contínu,as e discretcts:

variáveis contínuas: podem assumir zim nzímero ín@n lamente gran-
de de uülores, correspondentes üos pontos de um intervalo de Teta
de números reais, e:templos: medidas de tempo, comprimento, es-
pess'üra,) área, uot'ulne, peso, uetoctdüde,

variáveis discretas: aq e/as g e presumem m ntímero comi(íue/ de
valores, exemplos: nlímero de alunos por sala, nlímero de carros
em um engarrafamento numa deter'm,ina,da área, nlímero de para-
fusos defeituosas em umü amostra de 100 nnidüdes.

Variáveis qualitativas: gwa/IWcadas segundo a/gema de suas caracterúfÍcas
típicas e não ezclusiuamente contáueis.

Os dados coletados podem ser organizados na forma de listas, tabelas ou
gráficos. As tabelas e os gráficos, apresentam os dados coletados. Esta forma
é suficiente para análise quando os dados já vêm (ou podem ser) agrupados
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num pequeno número de categorias. Quando isto não acontece ou quan-
do o número de valores individuais é relativamente grande, estes devem ser
agrupados em classes, categorias ou intervalos convenientemente escolhidos.

O método de tabulação ou agrupamento dos dados em classes, categorias
ou intervalos é chamado de Z)istríóuíção de Fregwtíncáa. As tabelas dos dados
agrupados desta forma denominam-se Tape/as de Frequências.

Existem alguns critérios sugeridos para se definir o número de intervalos
(«da ex. ]iS]):

critério da raiz: por este critério, o número de intervalos (k) é igual à raiz
quadrada do número de elementos observados (iV): k =«]V;

fórmula de Sturges: segundo Sturges o número de intervalos é dados pela
expressão: k = 1 + 3.3 x /ogN;

fórmula de Milone/Angelini: é expressa pela fórmula: k 'Z x tnN

Apesar de existirem estes critérios, de modo geral, pode-se dizer que
a coima de agrupamento, e consequentemente o número de agrupamentos é
arbitrário e depende, entre outras coisas, da natureza dos dados, preferências
individuais e das necessidades e objetivos do usuário da informação (veja ex.

A frequência com que um determinado subgrupo de dados aparece na
distribuição da tabela pode ser definida em termos absolutos ou em termos
relativos. A frequência pode ser: absoluta, relativa ou acumulada.

Uma das primeiras medidas descritivas importantes é uma med da de
fendêncía centra/, isto é, uma medida de ponto central da distribuição. Um
das mais comuns e úteis é a me'dÍa arÍfméfÍca de um conjunto de medidas.

lis])

Média Aritmética: e' a razão entre o somatório dos ua/ares do colÜwnfo
considerado e o seu número de elementos. Dado am conjunto X de n
elementos =x,zl, ...,=. Q média F pode ser calculada pela fórmwta:

Localizado o centro de uma dispersão de dados, o próximo passo é
verificar a dispersão desses dados. A medida de dispersão mais simples
é a amplitude.
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Amplitude: dll/Crença e?zfre o maior e o merzor oa/or de cerco cola nto
de dados, pode ser referida ao total de dados ou Q ullla clüssse em
partíczz/ar.

Vanancia: dado anl& cona nto de n med das ni,z2,.-.,z,l a z;aráancÍa e
de$nida como sendo a média dos quadrados dos desvios das medi,das
em relação a suco média H. A notação usada é al e pode ser calculada
pela fórmula:

Desvio Padrão: dado m corÜunto de medidas zi,a2, ...,z. á água/ â ra z
positi Q dü uatiância desse conjunto. A notctção usada é a.



2.2. ESTATÍSTICA 23

2.2.1 Probabilidade

Ainda não existe um consenso com relação à classificação da teoria da
probabilidade. Algtms a classificam como um ramo da estatística, outros,
como um ramo da matemática da qual a estatística se vale. Não estamos in-
teressados nesta discussão, mas sim, na utilização dos recursos da estatística
e probabilidade pata o tratamento da incerteza. A teoria da proóaó / dado
estuda os fenómenos ou situações em que os resultados possíveis dos experi-
mentas são previamente conhecidos mas incertos quanto a sua ocorrência ou
não. Nesse estudo, o que se busca é a quantificação da (in)certeza apresentado
por certo resultado particular nas repetições futuras do mesmo experimento.
A seguir apresentamos algumas terminologias importantes:

Experimento é o fato ou fenómeno qne está sendo estudado\

Experência: á o processo pe/o qwa/ uma oóseruação ou med da á oótidal

Espaço Amostral: á o corÜunZo de lodos os resw/fados possa'ueÍs de certo
ezper mental

Evento elementar: á cada ?lm dos resta/fados possúeás do espaço ürrzosfra/
do ezperÍmenZo.

Dado um evento Á, a probabilidade de ocorrer este evento é dado pela
fórmula P(.A) = #, sendo n o número de vezes que o evento ..4 ocorreu e N
o número de vezes que a experiência foi repetida.

A verdade e a falsidade sobre um fenómeno em estudo podem ser afir-
madas, quando este está sujeito a alguma lei que permite prever seus resul-
tados a partir das informações disponíveis. Os modelos que explicam estes
fenómenos são chamados de made/os deterá nút cos, resultantes de anos ou
até séculos de estudos. Por outro lado, se o fenómeno em estudo não está
sujeito (ou não conhecemos) a uma lei que permita prever seus resultados, o
modelo possível para seu estudo é chamado made/o proóaó{/ético. O modelo
probabilístico é aquele que é aplicável aos fenómenos cujos resultados exatos
em cada experimento possível são desconhecidos e imprevisíveis. O estudo
de tais modelos é o objetivo da teoria de probabilidades. Sua aplicação só
é possível nas situações onde há incerteza quanto à ocorrência ou não dos
eventos estudados.
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2.2.2 Distribuição Normal

Conforme foi visto na seção anterior, uma oariáue/ a/eafóráa dáscrefa é
aquela que presume um número contável de valores. Exemplos: número de
falhas em um avião durante um determinado período de võo, número de
parafusos defeituosos em uma amostra com Ar unidades, sendo Ar inteiro. A
distribuição de probabilidade de uma variável aleatória discreta constitui uma
fórmula, tabela ou gráfico que possibilita calcular a probabilidade associada
a cada valor dessa variável. Uma uar áue/ a/eafória conta'nua é aquela que
pode assumir um número infinitamente grande de valores, correspondentes
aos pontos de um intervalo de uma neta de números leais. Exemplos típicos
de variáveis aleatórias contínuas :

1 . altura de um homem

2 tempo de vida de uma célula humana

3. medidas de laboratório

O modelo probabilístico para a distribuição de frequências de uma va-
riável aleatória contínua envolve a escolha de uma curva denominada Z)is-
tribuição de Probabilidade de Variável Aleatória ou Função dct Densidade de
Probabilidade.

Embora essas distribuições possam pressupor uma variedade de formas,
é interessante notar que uma grande quantidade de variáveis aleatórias ob-
servadas na natureza apresentam uma distribuição de frequência aproxima-
damerJte bem-comportada, ou, estatisticamente, aproximadamente normal.

Uma variável aleatória contínua X tem distribuição normal de probabi-
lidede se a sua função de densidade de probabilidade é dada por (veja ex.

/(z)- l e-{ (::')', para <aç<oo

Onde e e a representam números irracionais, cujos valores aproximados
são, respectivamente: 2,7183 e 3,1416. p é o valor da média da população
considerada e o o desvio padrão.
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P(x)

u-o u u+o X

Figura 2.3: Gráfico de densidade de probalidade da função .f(z)

O gráfico de ./'(z) pode ser representado como na figura 2.3.

Nesta figura observa-se a curva de distribuição normal da função J(.=), e
os pontos referentes à média(p) e desvio padrão(a).

A equação para a função de densidade é obtida de modo que a área sob a
curva represente probabilidade, sendo assim, o valor total dessa área é igual
a l

As principais características dessa função são (veja ex. j151)

1. o ponto máximo de /(z) é o ponto X = p

2. Os pontos de iníiexão da função são: X = p + o e X = p a'

3. A curva é simétrica com relação à p

4. E(X) (X)

Além disso, devemos notei que, a equação de distribuição normal é depen-
dente dos valores numéricos de /z e cr. Assim, com diferentes valores desses
parâmetros, pode-se obter uma quantidade infinitamente grande de distri-
buições normais. Na realidade temos uma família de distribuições normais.

Uma mudança no valor de p não muda a forma da figura, o que ocorre
é um deslocamento da figura para a direita ou pala a esquerda, dependendo
do novo valor ser maior ou menor que o anterior.
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P(x)

P(a<x<b)

a x b X

Figura 2.4 Área sob a função de densidade de probabilidade no intervalo

Uma mudança no valor de a, no entanto, muda a forma da figura, embora
ela seja sempre simétrica em relação à média, pala valores pequenos de a ela
tem uma forma mais alongada e mais estreita, enquanto que para valores
grandes ela será mais longa e achatada.

A probabilidade de uma variável aleatória contínua assumir um valor no
intervalo la,bl é igual à área sob a curva de sua função de densidade de
probabilidade entre os pontos cz e b. Ver figura 2.4.

Nesta figura observa-se a área sob a curva de distribuição normal, entre os
ponto do ;nterva/o la, ól que é água.l ao va.foi de probabi.l;date de uma var;áve.l
aleatória assumir um valor neste intervalo

Para calcular as áreas sob a curva normal, devemos fazer (ver ex. jlõl)

P(a $: = < = f --l7R.e'(!!:il9'd=
- c, Ç'2n'

que apresenta um grau relativo de di.Rculdade.

Uma tabela que indique os valores de cada uma das possíveis distribuições
é impraticável, no entanto, existe uma tabela que pode ser aplicada a qual-
quer curva normal. Uma vez que a curva normal é simétrica em relação à
média, podemos simplificar uma tabela de áreas , listando apenas as áreas
compeendidas entre a média e um número específico z, de desvio padrão, à
direita de /z. As áreas à esquerda da média, poderão ser obtidas, usando-se
a simetria.
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Figura 2.5: Gráfico de distribuição padrão

Inicialmente nós conversemos a média X na chamada Ã/tíd a Padrão z

Teremos os pontos zi = g=z e z2 = Ê:lz, conforme a figura, 2.5.

Nesta íigttra observa-se o gráfico de distribuição normal reduzida com a
conversão da média para a média padrão z

Os pontos p -- a e p + a transformam-se em --l e +l. Ver figura 2.6.

Nesta figura observa-se no grá$co de distribuição normal reduzida os pon-
tos p -- o e p + o transformados cm l e +l

Z também tem distribuição rlormal, é chamada uarááoe/ norma/ reduz da
OH padronizada. Através desta transformação podemos calcular a probabili-
dade de qualquer variável contínua usando a Tape/a de Z) str ótiÍção Norma/
(«da ex. li41).
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Figura 2.6: Gráfico de distribuição normal reduzida

'2 R 'Fllní-Ãnc
n + ç-4r -n. x.K al H. :s v x-/ bJ

Noções elementares sobre funções são amplamente encontradas na lite-
ratura( ver ex j1, 11, 12, 13j). A seguir apresentamos resumidamente al-
guns conceitos envolvendo funções que estaremos utilizando: distância, vizi-
nhança, máximos e mínimos. No capítulo 3 apresentamos a sua utilização e
extensão.

Distância(ver ex. li, 13, 181)

D«do doi' p.«t« .4 y:) . -B («,,g,) fe«.o; g«. « d{.fá«';;"
entre A e B, denota,da dÇA,B) é calculada segaJ,ndo a fórmula:

d(.4, .B) -«(«- «,) + (y, - Z/,)

Vizinhança(ver ex. j131)

Dado m ponto Po = (zo, yo) e um ntímero (i > 0, chama-se uÍzinÁança
8 d. a, g«. s. {ndác« Vó(Po) «o c.«J««t« d' P.«fo. P = («,g/) c«J«
d sfáncáa c& Eo é menor gue á.

Máximos e Mínimos(ver ex. j1, 131)

Seja f uma, f'unção de$rtida no intervalo \a.b\. Dizemos qüe j tem
um máximo local; no ponto =o do inl,Croata, se, l)üra algum q > Q,
/(z) .É /(«o) p«« fod. .« «o nt ««/. ja,bl t«/ q«. q < a < «o + q.
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O mínimo toca.t é de$nido dü mesma forma trocando o sinal <- por
> erros qqe j tem \lm má:ci'rno absoluto M se fÇacaÕ = M, para
pe/. «,'«o' "m .. «. {«fe««/. 1«, ól . .. ./'(,) 5; M p«« 1.'7. « ««''
internato. O mínimo absoluto é de$ni,do de maneira análoga,

2.4 Métodos Numéricos

Por método numérico entende-se como um conjunto de regras escritas sob
a forma de uma sequência de operações elementares que nos levam à uma
solução do problema.

A solução obtida pelo método numérico pode diferir da solução do pro-
blema real. Podemos enumerar algumas fontes de erro que levam a essa
d; fprpn ,- n

l Simplificações no modelo matemático

2. Erro de truncamento

3 Erro de arredondamento cometido durante os cálculos

4. Erro nos dados

A idéia central dos métodos numéricos é partir dc uma aproximação inicial
para a raiz de uma função e em seguida " retina-la" através de um processo
iterativo.

Por isto os métodos contam de duas fases

1. Localização ou isolamento da raiz, que consiste em obter um intervalo
que contém a raiz.

2. Refinamento, que consiste em, escolhidas aproximações iniciais no
intervalo encontrado na fase 1, melhora-las sucessivamente até se obter uma
aproximação para a raiz dentro de uma precisão pré-fixada.

Um dos processos iterativos para calcular um valor aproximado de uma
raiz, supondo já encontrado um intervalo contendo somente esta raiz é o
Método da Dicotomia oz Bissecção.
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Supondo que uma raiz da função / esteja isolada no interior do intervalo
la,bl e portanto /(a) # .f(ó) < 0, o processo consiste em dividir o intervalo
dado ao meio, e por aplicações do teorema de Bolzano (veja ex.[31) aos sub
intervalos:

[« >
2

e

determinar qual deles contém a raiz.

O processo é repetido para o novo sub-intervalo até que se obtenha uma
precisão pré-fixada.

Em nosso modelo nós utilizaremos a idéia básica do método de Dicotomia.
Inicialmente consideramos o intervalo de tempo la, ól. Pala cada novo valor
de t = !1lê, utilizamos duas funções de nossa proposta de implementação para
verificar se este valor de tempo satisfaz ao resultado esperado. Enquanto não
obtemos o resultado com a precisão pré-fixada o processo é repetido. Sua
utilização é detalhada no capítulo 4.

2 , z,] ,



Capítulo 3

Um modelo para Obsolescência
de Informação

Nós consideramos que a informação está sendo "discretizada", isto é,
estala sendo classificada pala constituir um domínio finito de "valores rele-
vantes"

Cada um destes valores será chamado de et;enfo atómico. O que estaremos
recebendo a cada intervalo de tempo são proóaóá/idades atómicas esf nadas
para um conjunto finito de eventos atómicos.

Um conjunto de eventos atómicos é denotado como E - {ei, ..., e«}. Uma
probabilidade atómica estimada é uma função real /z. : E --> 10, 11, tal que
EZ p.(e{) = 1.

Cada evento é algum subconjunto de E. Uma proóaó{/idade estimada
para um conjunto de eventos baseada na probabilidade atómica estimada p.
é uma função real p : 2Z --} [0, l] tal blue p(E') = E...fp.(e{), f C 2X

Dados duas probabilidades atómicas estimadas /z.i,p.2 : E -+ 10, 11, a
d stáncÍa entre as coriespondestes probabilidades estimadas é definida como
Z,)(pi,p2) = mazÍjp.i(ei) -- p.2(ei)l : e{ C -E}. A ó-uÍzÍnÀança da probabili-
dade estimada /z : 2Z -+ lO, ll (á(/z)) é definida como:

Õ(P) = {(P' : 2z --> 10, il) : -0(P, P') $ J}

Claramente, para (í ? 1, o á-vizinhança para alguma probabilidade está

31
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made é o conjunto de todas as possíveis probabilidades estimadas para um
dado conjunto de eventos 2Z

Estaremos trabalhando com valores de tempo, reais e lineares, no eixo
T = 10, oo), sendo zela,b) se a $ z < b. O tempo pode ser referido como

horas, dias, meses, etc conforme a natureza do problema.

Estaremos finalizando o tratamento da perda de confiabilidade da infor-
mação durante o intervalo de tempo em que as informações não são atualiza-
das. Não havendo atualização, o processo de obsolescência prossegue, sendo
que a informação torna-se cada vez menos confiável.

Nós definimos uma /unção de o zánAança dependerzZe do tempo á : 7' --}
10, 11 como alguma função não decrescente tal que á(0) = 0. Isto porque no
momento do recebimento das informações ainda não ocorreu OI e portanto
a perda de confiabilidade é zero.

Dado uma probabilidade estimada po para um instante inicial to = 0, t C
T, nós assumimos que a probabilidade estimada para t > 0 pertencerá a
õ-vizinhança de po, onde Ep = õ(f). -Ep estala quantificando a perda de
confiabilidade após um intervalo de tempo { > 0 ou seja a OI.

Como uma consequência, dado um evento e, nós não podemos acessar a
probabilidade estimada p(8) quando Z > 0, por que nós não sabemos qual a
probabilidade estimada é a anual tudo o que sabemos é que p C á({)(po).

O que nós podemos dizer sobre a probabilidade estimada para, f é que,
para cada evento atómico e C e, correspondem probabilidade atómica esti-
mada que pertencem ao intervalo

lm««{0, po(.) á(t)}, m{«{l, po(e) + á(t)}l

Valias tipos de consultas podem ser aplicados à este modelo, exemplos

Consultal: Dado um evento de interesse f e um intervalo de tempo í ? 0,
nós podemos estar interessados em determinar o intervalo ao qual a
probabilidade estimada p(E') pertence.

Consulta2: Dado um evento de interesse f e um valor de probabilidade,
nós podemos estar interessados em determinar o tempo ao qual este
valor de probabilidade é válido.

Desta consulta podemos obter duas consultas derivadas:



33

Figura 3.1: Obsolescência de Informação: Fixado período de tempo

Consulta3: Dado um evento de interesse C e um valor de probabili-
dade, nós podemos estar interessados em determinar o tempo no
qual este valor de probabilidade é o mínimo.

Consulta4: Dado um evento de interesse 8 e um valor de probabili-
dade, nós podemos estai interessados em determinar o tempo no
qual este valor de probabilidade é o máximo.

Consulta5: Dado um intervalo de tempo t, nós podemos estai interessados
em determinar qual(is) evento(s) com maior probabilidade de ocorrer
neste instante.

Consulta6: Dado um intervalo de tempo f e um valor de probabilidade, nós
podemos estar interessados em determinar qual(is) evento(s) possuem
esta probabilidade.

Nas figuras 3.1 e 3.2 observa-se os dois primeiros exemplos de consultas.
Na figura 3.1 observa-se o dinamismo dos intervalos para probabilidades es-
timadas, mostrando a evolução esperada para um intervalo após um período
de tempo fixado. Na figura 3.2 observa-se o dinamismo de intervalos de pro-
babilidade estimadas, mostrando o período de tempo necessário pala o valor
de probabilidade fixada ser válida.
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Figura Obsolêscencia de Informação: Fixado valor de probabilidade



Capítulo 4

.A.plicação do Modelo

Neste capítulo estaremos apresentando uma aplicação do nosso modelo
utilizando dados específicos. Pala esta aplicação estaremos utilizando dados
coletados na cidade de São Paulo, fornecidos pela CIET. As informações são
obtidas por sensores, sobre as quais são estimados velocidade média esperada
e desvio padrão do tráfego em intervalos fixos de quinze minutos.

As informações são coletadas a cada dois minutos por cada sensor, nor-
malmente localizados em cruzamentos estratégicos, mas não necessariamente
sincionizados. Porém estas informações "pontuais", obtidas a cada dois mi-
nutos, não são informativas. A CET/SP tem adorado um procedimento de
acúmulo de informações, a cada quinze minutos, pala produzir estatísticas
de valores de variáveis neste período.

Anualmente a CET/SP utiliza o sistema /lz/ooe/ (ver 1201)-" um método
de avaliação de velocidade em tempo real baseado em dados obtidos por sis-
temas de controle semafóricos de tempo real, tais como SC00T e ITACA
(ver j16, 191)". Este sistema disponibiliza a velocidade média das vias de
tráfego, calculada a partir de informações obtidas dos laços detetores dos
semáforos em tempo real e dos radares fotográficos de fiscalização de veloci-
dade. Disponibiliza a informação sobre os níveis de velocidade a cada dois
minutos (instantânea) e em intervalos de cluinze minutos (histórica) para um
banco de dados obtido para velocidades médias.

O estudo da OI sobre o evento velocidade é muito interessante e apro-
priado, visto que a situação do tráfego nas grandes cidades têm influência

35
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relevante em nosso dia a dia,

A velocidade apresenta as 3 características fundamentais que são tratadas
em nossa pesquisa:

Variação Temporal: ao recebermos um valor de velocidade num instante
de tempo to, necessitamos da sua atualização pois com o passai do
tempo estes valores já podem ter se modificados

Confiabilidade: os valores referentes à velocidade do tráfego podem vir
de fontes diferentes( sensores, câmeias, pedestres, etc) cada uma delas
possui um grau de confiabilidade diferente blue deve ser considerado;

Validade: com o passar do tempo, o valor recebido perde gradativamente
a sua significância, ficando cada vez menos confiável.

E importante observar que para cada aplicação podem existir várias al-
ternativas de informações a serem analisadas. Por exemplo, para o nosso caso
específico, ao invés da velocidade média, poderíamos utilizar o desvio padrão
de velocidades específicas. Utilizamos a velocidade média por ser esta, a pri-
ori, a informação disponível referente ao tráfego. Além disto consideramos
que o sistema que utilizará o modelo não possui os dados históricos referen-
tes à informação, mas sim os dados instantâneos que são substituídos a cada
atualização. l.Jm melhoramento desta análise será proposto no capítulo 6
como tt abalhos futuros.

Seguindo o nosso modelo, o primeiro passo é a "discretização" da infor
mação. Os valores referentes à velocidade são contínuos, sendo assim preci-
samos dividí-los em intervalos ou classes. Estes valores são dados em .It.m/A
e podem variar de 0 a 200. No capítulo 2 vimos alguns critérios que po-
dem ser usados pata obtenção do número de intervalos. Temos os seguintes
resultados:

critério da raiz: A = '12õõ - 14.142;

fórmula de Sturges: k = 1 + 3.3 x /og200 1 + 3.3 x 2.301 = 8.61

fórmula de Milone/Angelini: Ê = 2 x /n200 = 2 x 5.29 = 10.6
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Tabela 4.1: Tabela de discretização da velocidade

O número de classes que podemos dividir varia entre 8 e 14, com tamanhos
arbitrários. A fórmula de Milone/Angelini nos fornece um valor médio, o qual
estaremos adorando. Estaremos discretizando a velocidade em 10 classes de
comprimento fixos conforme a tabela 4.1.

Nesta tabela os valores da informação velocidade, são discretizados em 10 clas-
ses de tamanhos fixos.

A escolha dc tamanhos fixos deve-se ao fato de desejarmos testar o modelo
para informações genéricas, cujo comportamento não conhecemos a priori.
Apesar de intuitivamente conhecermos algumas características do trânsito
em São Paulo, que nos levariam a pensar em classes de tamanhos diferentes,
o objetivo da aplicação é testar o modelo genérico e não a análise específica de
um determinado dado. Esta análise é proposta no capítulo 6 como trabalhos
futuros.

Cada uma dessas classes constitui um evento atómico. Neste caso o con
junto de eventos atómicos E é constituído pelas 10 classes de velocidade. p.
é a probabilidade atómica estimada, tal que >ll:Zp.(e{) = 1. Ver tabela 4.2.

Nesta tabela observa-se para cada classe (evento) um valor de probabilidade
atómica estimada p..

Conforme o modelo proposto para o tratamento da obsolescência de infor-
mação, a cada evento atómico está associado um valor de medida de proba-
bilidade. Estamos trabalhando com variáveis aleatórias contínuas e para des-
crever o seu comportan)ente, assumimos que as informações probabilísticas
fornecidas pelos sensores (velocidade do tráfego) obedecem ao Modelo de
Distribuição Normal (vda ex. j141).

No modelo probabilístico assumido, a probabilidade de uma variável ale-

classes intervalos

 
l0,20)
l20,40)
l40,60)

FINO,200)
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Tabela 4.2: Tabela de discretização da velocidade e probabilidades estimadas

ataria contínua assumir valores no intervalo la, b) é igual à área sob a curva
da função densidade de probabilidade entre os pontos a e ó (ver ex. [141).
Assim, dados velocidade esperada e desvio padrão como acima, nós podemos
estimar a probabilidade de cada classe que corresponde a um intervalo de
velocidade. Assim, quando nos referimos a um evento, por exemplo veloci-
dade igual a 70/{m/A, estaremos nos referindo à classe à qual pertence esta
velocidade.

Dado uma função de vizinhança dependente do tempo á(t), definida como
uma função não decrescente de acordo com o problema considerado, nós
podemos estimar o intervalo de probabilidade para cada classe de velocidade
em algum período de tempo f após uma dada probabilidade estimada gerada
pelo processamento de informações fornecidas pelos sensores. Como exemplo
temos a tabela 4.3.

Nesta tabela observa-se a discretização da velocidade e os valores de probabi-
lidade estimada para cada classe no instante do recebimento destas informações
(t = 0). Se quisermos finalizar a obsolescência sobre o evento velocidade =70/Tm/A
após 5 minutos(t. = 5), considerando por exemplo que õ(t) = 0.01 x t teríamos
õ(5) = 0.05 resultando: 0.45 $ p(70) 5; 0.55

Com o passar do tempo, o intervalo de probabilidade aumenta, represen
tendo o aumento da obsolescência da informação, coílseqüente da perda da
confiabilidade com o tempo. O processo continua até que as informações são
atualizadas e recomeçamos o processo, caso isto não ocorra chegaremos a um
instante de tempo a partir do qual í)ão podemos garantir a confiabilidade da
informação (0.0 5; p.(«) 5; 1.0).

classes intervalos  

 
li,20)
l20,40)
l40,õo)
l60,80)

li80,200)  
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Tabela 4.3: Tabela exemplo com valores de probabilidades estimada para
cada classe de velocidade

4.1 Proposta de Implementação do Modelo
para a Aplicação

O nosso trabalho consiste em um modelamento para o tratamento de
informações que perdem a confiabilidade com o tempo. O objetivo da im-
plementação é o de mostrar a validade do modelo na prática e permitir que
ele seja utilizado para consultas a respeito da confiabilidade (incerteza) da
informação desejada.

A parir deste resultado as informações devem ser analisadas e incorpo-
radas ao processamento de um sistema global para uma resposta final ao
usuário (por exemplo: motorista). Sendo assim, estaremos recebendo como
dados externos, informações da CET/SP e parâmetros das consultas feitas
pelo sistema, retornando o resultado adequado ao tipo de consulta realizada.
Considerando os dois primeiros exemplos de consultas, apresentados na seção
3, temos:

Cl: Dado um evento cle interesse € e um tempo t ? 0, nós podemos estar
interessados em determinam o intervalo no qual a probabilidade estimada p(e)
pertence.

Nós recebemos como dados externos:

1. velocidade esperada ue/;

2. desvio padrão dpl

3. horário inicial /7ol

classes intervalos  

 
l0,20)
l20,40)
l40,60)
l60,80)

li80,200)  
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4. evento atómico u; e

5. horário esperado f7e

Os valores 1, 2 e 3 são fornecidos pela CET/SP e os valores 4 e 5 são
fornecidos pela consulta feita ao módulo pesquisa. Os dados referentes ao
horário estão no formato Abra;m Rufo, o valor de t pode ser obtido pela
diferença entre H. e }7o.

De forma similar, pata uma consulta diferente, apenas os valores 4 e 5,
referentes às consultas são modificados.

C2: Dado um evento de interesse f e um valor de probabilidade, nós
podemos estar interessados em determinam o tempo no qual este valor de
probabilidade é válido.

1. velocidade esperada t;e/l

2. desvio padrão dpl

3. Horário inicial .17ol

4. evento atómico u; e

5. valor de probabilidade P-E

O fluxo de dados de CI e C2 estão representados nas fíbulas 4.1 e 4.2
respectivamente.

Na figura 4.1 observa-se o buxo de dados para o exemplo do primeiro
tipo de consulta. A CET nos fornece velocidade média (um), desvio padrão
(dp) e o horário (HO) a partir do qual estas informações são válidas. A
partir destes dados acrescido da velocidade esperada (u) e horário esperado
(He) fornecidos pela consulta, o módulo pesquisa pode retornar o intervalo
de probabilidade tPI, PJ\ váíído.

Na figura 4.2 observa-se o fluxo de dados para o exemplo do segundo tipo
de consulta. A CIET nos fornece velocidade média (um), desvio padrão (dp)
e o horário (HQ) a partir do qual estas informações são válidas. A partir
destes dados mais a velocidade esperada (u) e Probabilidade esperado (He),
fornecidos pela consulta, o módulo pesquisa pode retornar o horário (He) a
partir do (dual estes valores sã válidos



Sistema

Consulta l

Fluxo de dados pala o primeiro exemplo de consulta

(v, He)

Sistema

(v, PE)
Consulta 2

CEr

Figura Fluxo de dados para o segundo exemplo de consulta
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Figura 4.3: Fluxo de informações entre o módulo modelo e as funções pala
dados externos e consultas.

Como vimos, vários tipos de consultas podem ser feitas ao módulo pes-
quisa, que serão direcionadas para funções específicas que irão manipular o
nosso modelo de forma a obter resultados pertinentes à consulta realizada.
Assim, estaremos trabalhando com funções que recebem dados externos e
retornam valores resultantes da manipulação das funções que representam o
nosso modelo e estão contidas no que chamamos módulo modelo. Ver figura
4.3

Nesta figura observa-se a fun ção in.Cet que recebe os dados de velocidade
média, desvio padrão e horário inicial e os fornece ao módulo modelo. Temos
as funções Catc.Oln, que irão manipular as funções internas do módulo
modelo de forma a responderem à consulta efetuada.

Os dados fornecidos pela CET estarão armazenados em uma base de
dados, disponíveis para consulta. Cada vez que necessitarmos destes dados,
uma função chamada /n Oet é acionada e carrega estes dados deixando-os
disponíveis para o sistema. Duas das funções de consulta são as referentes aos
exemplos de consultas utilizados anteriormente. A função chamada Oa/c.O/.7
recebe o evento velocidade (u) e um horário (-üe)- composto por hora:minuto
- e retorna o intervalo de probabilidade (IP{, P/l) desta velocidade no horaiio
pedido. A função chamada C'a/c-0/2 recebe o evento velocidade (o) e um
valor de probabilidade (P) e retorna o horário no qual esta probabilidade é
valida.

Na tabela 4.4, estão listadas as principais funções utilizadas em nosso
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Tabela 4.4: Tabela das principais funções da proposta de implementação da
aplicação

sistema e a sua utilização

lll.Cet: lê os dados de entrada fornecidos pela (llrET - ue/oc dado média
esperada (um),despia padrão (dp),AorárÍo inIcIa/- e deixa-os disponíveis
pala serem utilizados pelo sistema.

Calc Class: dados ue/ocidade u e Za«.anão da c/asse sz (no nosso ca-
so tamanho da classe é 20, retorna a que classe esta velocidade (u)
pertence.

Calc.Prob: dados a c/asse c/, faman/zo da c/asse sz, z;e/ocÍdade média
"p««d« (-.) e d««{. p«d,ã. (;d) retor- a P«ó«ó{/{d«d. {«íc{«/ "-
t nada PO para tempo=0 (horário inicial Ho).

Calc-Func: dado um período de tempo f , retorna o valor da função de
vizinhança á(t).

Calc.InterProb: dado a Proóaóá/ dado m cáa/ esZ nada PO retomada
por C'a/c-Proa e o valor da vizinhança ,Epí retornado por C'a/c-Pune,
retorna o intervalo de probabilidade IPI, Psl.

Calc-Time: dado a Proóab / dado inicia/ est nada PO retomada por
Ca/c Proa, e um valor de probabilidade esperada PE , retorna o in-
tervalo de tempo (te) tal que P-E C IPI, Poli.

Calc-Oll: dado ue/ocidade u e um horário J7e , retorna o intervalo de
probabilidade IP{, Psl para a velocidade u no horário .llfe.

In -Cet (vel,dp ,HO) ;
Calc-Class( v, sz);
Calc-Prob( cl, sz, vel,dp)l
Calc -F'«nc(t) ;
Calc InterProb(PO, Epi );
Calc-Time(PO,Pe);
Calc-Oll( v, He );
Calc-012( v, PE );
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Figura 4.4: Fluxo de informações entre as funções usadas na implementação
do modelo.

Calc-012: dado a ue/oc dado e um oa/or de proóaó / dado P.E retorna o
horário no qual esta probabilidades.E é válida.

Na âgura 4.4 é apresentado o fluxo de dados entre estas funções.
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4.2 Detalhamento das Funções

In.Cet: No momento em que esta função é avivada, ela consulta a base de
dados da (l:rET/SP e armazena os valores - ue/oc dado média esperada
bw\],desvio pa,grão Çdpb, horário inicial (horário a. partir do qual üs
informaões anteriores devem ser bons geradas t;á/ das,l-- em variáveis
que estarão disponíveis pata serem utilizados pelo sistema.

Calc-Class: Calcula o número da classe ao qual a ue/ocZdade z; perten-
ce que corresponde à parte inteira do resultado de u/sz, sendo sz o
ZamanAo da c/asse considerada no problema.

Calc-Prob: A partir da c/asse c/ e do Zamanáo da c/asse sz calculamos
os valores dos limitantes da classe considerada. Obtidos estes valores
utilizamos a ue/oc dado «.adia esp'«d« (o«.) e desoáo padre. (dp) para
o cálculo dos valores das variáveis normalizadas, que nos permitem
encontrar o valor da Proóaó / dado macia/ esf nada PO consultando
uma Tabela de Distribuição Normal, inclusa na implementação.

Dado uma classe c/ de tamanho sz os limitantes desta classe são lvi,vf)
obtidos pelas expressões:

uá = c/ sz

e

«/ l) * ., - l

Os valores das variáveis normalizadas correspondentes a estes limitan
tes são obtidos pelas expressões:

zi = tui -- uríiljdp

e

zf - ««)ldP

Esta função utiliza uma função interna proa que analisa os valores de
zi e z/ e encontra o valor de PO na Tabela de Distribuição Normal.
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Cale-Func: recebe um período de tempo t-- calculado fora desta função e
que corresponde à diferença, no nosso caso em minutos, entre o horário
esperado He (horário para o qual estimamos o intervalo de probabili-
dade) e horário inicial HO (armazenado pela C'E7/SP). A partir deste
valor calcula o resultado da função de vizinhança á(t).

Calc-lnterProb: a partir da Proóaó /idade nicía/ esl nada PO retomada
por C'a/c Proa e o valor da vizinhança -Epi retornado por Ca/c.Pune
calcula o intervalo de probabilidade IPÍ, Psl:

Pi- Pq EP{

e

Pj- Pü+EPI
Calc-Time: dado a Proóaói/ dado inicia/ est piada PO ietornada por

Ca/c.Proa, e um valor de probabilidade esperada PE , retorna o in-
tervalo de tempo (te) tal que P-E C IPI, Poli.
O valor de te é obtido através de processos iterativos de cálculo numérico
Utilizamos o método de dicotomia ou bissecção para gerar os intervalos
de tempo juntamente com as funções Ca/c-Pune e C'a/c-/nZerProZ) para
auxiliarem no processo de verificação dos intervalos de probabilidade
obtidos a partir dos períodos de tempo gerados.

Calc-Oll: dado ue/ocídade D e um horário -üe, retorna o intervalo de
probabilidade IP{, Psl para a velocidade o no horário .17e. Para isto
esta função manipula as funções do nosso modelo:

l

2

3

4

5

TTi-;l ;,, , {l.. ,;. r. r'lo+v UIXIUW w x UXlbwv 4 1 u v L/P

Utiliza a função C'a/c.CZass

Utiliza a função C'a/c-Proa
Utiliza a função C'a/c.Pune
Utiliza a função C'a/c-/nterProZ}

Cale 012: dado a t;e/oc dado e um ua/or de proóaó / dado PE retorna o
horário no qual esta probabilidade PE é válida. Para isto esta função
manipula as funções do nosso modelo:



4.2. DETALHAMENTO DAS FUNÇOES 47

Tabela 4.5: Tabela de tipos de dados da funções
intetT) é uma estrutura composta, por dois valores dotLble]Pinf,Psup],e tour é

z&ma estrutura para Aorár o em À07as;minutos

l

2

3

4.

TT+;l;.. , {....;. /. /v.+v UIXAZJL+ LD xualb-t»v 4 f ü.\./t/ü

Utiliza a função C'a/c C7ass
Utiliza a função Oa/c.Proa
Utiliza a função C'a/c. 7'Íme

Tipos de Dados da Implementação
O programa foi implementado utilizando a linguagem C padrão. Sendo

composto por um conjunto fixo de funções: C'a/c-aZass, C'a/c.Proa, (l;a/c./nterr'roó,
(.;a/c.Pune, C'a/c- Temo, /n.C'et, que representam o nosso modelo matemático.

As funções C'a/c-O/n rOa/c-O//, C'a/c-0/2, .....) aplicam as funções do
nosso modelo de diferentes formas para chegar ao resultado da consulta.
Pala cada consulta diferente feita ao programa, C'a/c-O/ ele deverá retornar
um determinado valor de acordo com os valores de entrada.

Na tabela 4.5 especifica-se os tipos de dados propostos para a implemen
ração, o fluxo de dados pode ser verificado na figura 4.4.

Inicialmente consideramos uma /unção de u z nÀança deperzdenfe do tem-
po linear, que pode ser modificada para testes. O estudo de funções pala
problemas específicos faz parte das propostas para trabalhos futuros.

void in.Cet(íloat maus, float +sd , hour #HO);
int Calc-Class(float v, int sz);
double Calc-Prob(ínt cl, int sz, float avs, float sd);
double Calc-Func(float t);
ínterp Calc-lnterProb(double PO, double Epi);
float Calc-Time(double PO,double Pe);
interp Calc-Oll(float v, hour He );
hour Calc-012(float v, double PE );
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Capítulo 5

Testes e Resultados Obtidos

Os testes foram realizados com dados fornecidos pela CET/SP referentes
à toda extensão da Rua da Consolação e alguns dos seus trechos. Na tabela
5.1 estes trechos estão listados.

Referem-se ao período de 01 a 30 de setembro de 2000, das 00 : 00hs às
23 : 30hs de cada dia. Retratam a velocidade média do tráfego a cada 15
minutos.

Os valores referentes à velocidade média foram obtidos por censores situ-
ados nesta localidade. As informações referentes a cada trecho estão arma-
zenadas em um total de onze arquivos. Cada arquivo contém informações
referentes a um dos trechos. Para cada dia do mês temos velocidade média
das 00 : 00hs às 23 : 30hs, a cada 15 minutos totalizando 90 valores de ve-
locidade. Pata um mês temos 90 x 30 = 2700 valores. Para os ll arquivos
temos 1 1 x 2700 totalizando 29810 valores de velocidade, aproximadamente,
que foram disponibilizados para testes. A partir destes valores de velocida-
de, estimamos os valores do desvio padrão que também roíam utilizados nos
testesS

Esta é uma das localidades monitoradas pela CET devido ao grande fluxo
de veículos e sua grande importância como via de tráfego na cidade. Loca-
lizada no centro de São Paulo, reflete com grande veracidade o retrato do
tráfego nas principais vias públicas de uma grande metrópole.

49
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Tabela 5.1: Tabela de trechos da rua da Consolação

5.1 Testes

Iniciamos nossos testes considerando uma perda de confiabilidade cons-
tante pala todos os horários durante o dia, utilizando a função de vizinhança
/(t) = 0.01 x t. Primeiramente, testamos o nosso modelo, para os dados
disponíveis, considerando a OI constante.

Para cada intervalo de tempo, neste caso a cada 15 minutos, a partir
da velocidade média e desvio padrão obtivemos o gráfico de distribuição de
probabilidade (vei figura 5.1) para o instante de recebimento to.

Nesta figura observa-se o gráfico da, distribuição normal de probabilida-
de para as diferentes classes de velocidade no instante do recebimento das
informações.

Como próximo passo, precisávamos estimar a perda de confiabilidade
desta distribuição com o decorrer do tempo. Assim, aplicamos o nosso modelo
sobre os valores de probabilidades dados por esta curva obtemos duas novas
curvas que representam os limitantes inferiores e superiores da variação de
probabilidade com o tempo. Ver figura 5.2.

Nesta figura observa-se o gráfico da distribuição normal e duas cltrvas que
representam os limitantes superiores e inferiores de OI.

A distância entre as curvas limitantes e a curva de probabilidade é dado
por Ep que quantifica e representa a perda de confiabilidade com o tempo,

Av. Paulista -Rua Fernando de Albuquerque
Rua Fernando de Albuquerque - Rua D. Antonieta de Queiroz
Rua D. Antonieta de Quieroz - Rua Caio Prado
Rua Caio Prado - AC. Ligação L/O
AC. Ligação L/O - Rua Nestor Pestana
Rua gestor Pestana - Rua Amara] Gurge]
Rua Amaral Gurgel - Rua Mana Antonia
Rua Mana Antonia - Rua Sergipe
Rua Sergipe - Rua Maceió
Rua Maceió - Rua Antonio Carlos
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Figura 5.1: Grá$co de distribuição normal de probabilidade

P(x)

Figura Curvas limitantes superior e inferior de probabilidade
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P(x)

Tl>TO

X

Figura Gráfico de distribuição normal de probabilidade para ti > {o

ou seja, a obsolescência de informação.

Desta forma nós obtivemos estimativas, da probabilidade inferior(Pi) e
probabilidade superior(Ps) correspondentes aos pontos das curvas de proba-
bilidade limitantes, respectivamente , inferior e superior, para cada classe de
velocidade.

Mas precisávamos de um parâmetro para sabermos se estas estimativas,
obtidas utilizando o nosso modelo, estavam corretas.

Visto que possuíamos os dados reais, disponíveis, podíamos obter os valo-
res de probabilidade reais após o intervalo de tempo considerado, que é dado
pela curva de distribuição a partir dos dados de velocidade média e desvio
padrão para o instante ti > to. Ver figura 5.3.

Nesta figura observa-se o gráfico da distribuição normal de probabilidade
para o ;nsÉante ti > to.

A segunda etapa consistiu em verificar se as curvas limitantes da figura
5.2, que correspondem às estimativas da OI feitas pelo nosso modelo a partir
das informações recebidas no instante to, também são ]imitantes para a curva
da figura 5.3, que correspondem à distribuição de probabilidade real para o
instante t > to. Se isto ocorresse, poderíamos verificar a consistência do nosso
modelo, visto que as estimativas foram obtidas a partir da sua utilização.

Feito isto, observamos que a perda de confiabilidade não era a mesma em
todos os horários. Decidimos observar o comportamento da OI em busca de
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possíveis padrões.

Na terceira etapa analizamos o comportamento da perda de confiabili-
dade dos dados reais disponíveis, com o decorrer do tempo. Obtivemos os
gráficos referentes à distribuição de probabilidade de cada informação a cada
15 minutos e calculamos o valor da distância enfie as funções de distribuição
de probabilidade, representado por Ep.

Os valores de Ep obtidos quantificavam a perda de contabilidade real,
possibilitando, assim, observarmos o seu comportamento.

A partir destes valores, pala cada dia disponível, construímos gráficos re-
ferentes à variação de .Ep que correspondem à variação da OI. Estes gráficos
não se referem à velocidade, mas sim, ao comportamento a perda de confia-
bilidade com o tempo. As figuras 5.4 e 5.5 ilustram alguns destes gráficos.

Os diversos gráficos roíam agrupados de diferentes coimas: trechos, dias
da semana, dias do mês, etc, para observarmos possíveis padrões de compor-
tamento.

A partir destes agrupamentos e da análise dos gráficos pala diferentes
valores de velocidade, pudemos observei que em determinados períodos do
dia a OI apresentava oscilações acentuadas, e em outros períodos, apresentava
oscilações menores. Fenómeno que se repetia com certa similaiidade nos
diferentes agrupamentos. Aprofundando esta análise, pudemos classificar a
variação de -Ep em virtude do tempo, conforme figura 5.6.

Nesta figura observa-se, para cada período de tempo diferente, a variação
de Ep

. nos borár;os 10 -- 6), l8 10) e liS 18) temos -Ep < 0.21

. elos borár;os j10 15) e j18 -- 22) temos .Ep < 0.45;

. nos borár;os l6 -- 8) e l22 24) temos Ep < 0.7

Classificamos a variação do .Ep conforme tabela 5.2.

O que significa esta classificação?

Signi$ca q'ue a OI aqui observada não pode ser considerada constante
durante o passar do tempo, sendo eta., sensíuet à per'todos de tempo diferentes.
Por outro lado, observamos qu,e a. OI obedece a. zm padrão perceptível qKe nos
permitiu classi$cá-la.
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oduuaJ.

Figura Gráfico de OI
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LH

oduuol

Gráfico de OIFigura
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0.7

0.45

0.20

[0-6)
tempo

[6-8)[8-10)[10-15)[15-18)[18-22)[22-24) '

Figura 5.6: Gráfico da variação de Ep

Tabela Tabela de classificação da variação da OI

sigla intervalo vanaçao
OIP
Olm
Olg

< 0.20
< 0.45
< 0.70

pequena
média

grande
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e A primeira classe, denominada Olp, engloba os períodos no qual a
perda de confiabilidade, de modo geral, é menor que 0.2.

e A segunda classe, denominada Olm, engloba os períodos no qual a
perda de confiabilidade, de modo geral, é menor que 0.45.

e A terceira classe, denominada Olg, engloba os períodos no qual a perda
de confiabilidade, de modo geral, é menor que 0.7.

A variação de probabilidade observada nos períodos referentes à primei-
ra e terceira classes são, de modo geral, estáveis, obedecendo com muita
fidelidade os ]imitantes de variação observados. No entanto, a variação de
probabilidade observada no período pertencente à segunda classe, não é tão
estável, apresentando, em alguns casos, variações que não seguem com fide-
lidade os limitantes desta classe, não invalidando, porém, a classificação.

Acreditamos que este comportamento é resultante de outros favores, além
do tempo. Favores externos e particulares de cada trecho, como por exemplo
colégios, comércio específico, etc, influenciam na velocidade e densidade do
tráfego e consequentemente na OI.

A construção de um shopping, por exemplo, em um determinado trecho,
irá alterar sensivelmente os resultados da OI.

Assim percebemos que a OI é sensível a favores externos, relacionados ao
problema específico, e que podem ser objeto de futuros estudos, mas que neste
caso específico, está mais relacionado à engenharia de tráfego e urbanização
do que à ciências da computação, no qual estamos nos concentrando.

A partir da classificação de -Ep, reagrupamos os diversos gráficos e observando
os, percebemos algumas similaiidades que nos permitiu classifica-los em três
tIPos.

8 O primeiro tipo obedece fielmente à classificação da OI, o qual den(F
minados T@áco (ver figuras 5.7 e 5.8).
Na figura 5.7 observa-se a variação da confiabilidade da informação
com o tempo, correspondente ao trecho da Rua da Consolação entre
Av. Paulista e Rua Ferrando de Albuquerque, segunda íleira, dia 04 de
setembro de 2000.

Na figura 5.8 observa-se a variação da confiabiiidade da informação
com o tempo, correspondente ao trecho da Rua da Consolação entre
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Rua Maceió e Rua Antonio Cardos, segtmda feira, dia 25 de setembro
de 2000.

e O segundo tipo obedece à classificação da OI, mas apresenta um com
portamento diferenciado dentro das classes, normalmente observados
em feriados e alguns finais de semana, o qual denominamos .4tzbico
(ver figuras 5.9 e 5.10).

Na figura 5.9 observa-se a variação da confiabilidade da informação
com o tempo, correspondente ao trecho da Rua da Consolação entre
Av. Pata.l;sta c Rt/a Ferrando de A.rbtiquerqtze, qti;nta Ée;ra, d;a 07 de
setembro de 2000.

Na figura 5.10 observa-se a variação da confiabilidade da informação
com o tempo, correspondente ao trecho da Rua da Consolação entre
Av. Paulista e Rua Ferrando de Albuquerque, domingo, dia 17 de
metem bro de 2000.

e O terceiro tipo apresenta grandes oscilações, principalmente na segunda
classe de OI, o qual denominamos Osc{/ante (ver figura 5.11).
Nesta figura observa-se a variação da confiabilidade da informação com
o tempo, correrpondente ao trecho da Rua da Consolação entre Rua
Sergipe e Rua Maceió, terça leira, dia 12 de setembro de 2000.

Agora, com esta nova análise e classificação, retomamos os testes realizados
na primeira e segunda etapas, utilizando valores de Ep diferentes para cada
classe de OI e obtivemos os resultados que descrevemos na próxima seção.
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UJ

oduual

Figura 5.7: Gráfico de OI típico
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l.u

oduual

Gráfico de OI típicoFigura
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LH

oduua.L

Gráfico de OI AtípicoFigura



62 CAPITULO 5. TESTES E RESULTADOS OBTIDOS

LH

oduuo.L

Figura 5.10: Gráfico de OI Atípico



5.1. TESTES 63

LH
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Figura 5.11: Gráfico de OI Oscilante
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Tabela 5.3: Tabela dos valores de Ep utilizados para testes

Tabela
gráficos

Tabela de percentual de acertos para os diferentes tipos de

5.2 Resultados

A partir dos testes realizados efetuamos a modificação na função de vi-
zinhança, que nos retorna o valor de -Ep, de forma que ele seja sensível aos
períodos da classificação da OI. No caso de um intervalo de tempo que en-
globe mais de uma classe, os valores de Ep devem ser acumulados.

A classificação dos valores de Ep para as classes Olp, Olm e Olg levou em
conta o limitante superior para a perda de confiabilidade. Para nossos testes
com o modelo reformulado, utilizamos os valores de -Ep conforme tabela 5.3.

Esta escolha deve-se ao fato de que em cada classe, os valores máximos
de obsolescência ocorrem muito pouco, sendo que os valores das oscilações,
em média, correspondem ao valor aproximado da média de cada uma das
classes. Desta forma não sub-estimamos nem super-estimamos os resultados
da OI

Refazendo os testes com os dados disponíveis, medimos o percentual de
acertos na utilização do nosso modelo, agora reformulado para os valores
de .Ep, e obtivemos os resultados listados na tabela 5.4, que consideramos
satisfatórios, pala os diversos tipos de gráficos.

Esta porcentagem expressa a veracidade das respostas obtidas através da

0/  
Olp
Olm
Olg

0.10
0.25
0.35

gráfico «erro(%)
tÍPico

atípico
oscilante

90

80 90
60 80
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utilização do nosso modelo, ou seja, na estimativa de variação de probabili-
dade obtivemos a porcentagem listada acima de respostas carretas.

Estamos lidando com informações imperfeitas (ver ex j171), que perdem
a confiabilidade com o tempo e que são sensíveis à favores externos e muitas
vezes não previsíveis. Diante deste fato, dificilmente podemos cantai com
acertos de 100%.

E importante observei que a nossa análise se restringiu à intervalos cur-
tos de tempo. Uma análise mais profunda pala intervalos de tempo maiores,
como por exemplo 24 horas, permitirá novas investigações, como em parti-
cular a sazonalidade de celtas informações. Pala uma aplicação específica
de tráfego, por exemplo, espera-se uma maior correlação entre 8 horas da
manhã de um dia e 8 horas da manhã do dia seguinte do que entre um curto
intervalo de tempo de um mesmo dia. O estudo aprofundado deste aspecto
é proposto no capítulo 6 como proposta pala trabalhos futuros.

Observamos que a hipótese da OI sei monotonicamente não decrescen-
te com o tempo é válida para curtos intervalos de tempo e que obtivemos
resultados satisfatórios com a aplicação do modelo proposto. Desta forma,
concluímos que a obsolescência de informação pode ser modelada e o modelo
proposto aplicado.
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Capítulo 6

Discussão e 'll'rabalhos Futuros

A pesquisa sobre a perda de confiabilidade da informação com o tempo
é muito interessante pois pode ser encontrada em problemas de naturezas
diferentes, e envolve várias áreas de conhecimento.

No nosso trabalho específico, além de inteligência artificial, envolveu en-
genharia de tráfego e urbanização, estatística e álgebra.

Estudamos e utilizamos o necessário destas áreas para nos concentrarmos
no nosso foco de interesse, ciências da computação, e obtivemos resultados
s at isfatórios .

Partimos de um problema real e muito amplo- como representar a perda
de corz#aó / dado da {rz/armação no decorrer do tempo. A partir deste pro-
blema verificamos os diversos estudos e lógicas conhecidas e utilizadas no
tratamento de informações imperfeitas (ver ex. l2, 4, 6, 7, 8, 171). Após este
estudo, propusemos um modelo matemático genérico utilizando lógica proba-
bilística e conceitos de distância e vizinhança entre funções de distribuição de
probabilidade para tentarmos descrever o fenómeno da obsolescência de in-
formação. Para a verificação da viabilidade do nosso modelo, utilizamos para
testes dados referentes à velocidade média do tráfego, gentilmente fornecida
pela CET/SP.

Através dos testes e resultados observados com a aplicação do modelo
proposto, concluímos que a obsolescência de informação apresenta um com-
portamento perceptível e pode ser modelada. Ela apresenta variações dife-
rentes para períodos de tempo que puderam ser padronizados. Ela é sensível
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a favores externos e o nosso modelo pode ser aplicado em sistemas que traba-
lhem com informações imperfeitas que perdem a confiabilidade com o tempo,
sendo que ele deve ser adaptado às características particulares do problema
a ser tratado.

Este trabalho representa o início de novas pesquisas de OI, que é muito
ampla e nos oferece, ainda, vários problemas a serem solucionados.

Como proposta para futuros trabalhos apresentamos:

e Estudo da função de vizinhança dependente do tempo que é definida
como alguma função real, não decrescente. Funções apropriadas podem
ser selecionadas e calibradas a partir da avaliação dos dados de cada
problema a ser modelado.

e Estudo estatístico do histórico dos dados e da OI do problema a ser
modelado podem ser pesquisador para o detalhamento do comporta-
mento da OI. Em particular informações podem ter sazonalidade que
poderão ser observadas durante a análise, considerando intervalos lon-
gos de tempo.

e Estudo de fatores externos que influenciam a confiabilidade da infor-
mação. Nós observamos que alguns trechos específicos apresentam os-
cilações que não seguem com muita fidelidade ao padrão normal de OI
observada. Isto se deve a favores externos que podem ser pesquisados
e aprofundados.

8 Estudo de propostas de outros modelos matemáticos envolvendo a utili-
zação de outras lógicas que também possam descrever o comportamento
da OI

+ Revisão dos estudos realizados utilizando variáveis mais representativas
da informação a ser analisada, como por exemplo o desvio padrão de
velocidades típicas, apesar de ser mais difícil a obtenção dos dados
relativos a estas variáveis.



-z\.pêndice

A seguir, anexamos uma cópia de nosso artigo que foi apresentado na
/rzZernaf ona/ Jo nf Coza/erencÍa /B.ER,4M/H-SB/H 200Z7 realizada em no-

vembro de 2000 e publicado em seus anais no módulo Open Z){scuss on Trac#
Proceedings.
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information feed Occurs at every two minutes for each sensor(typically lo-E
cated at representative road junctíons), E but not necessuily Synchronously.
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An euent is any subset of .D. The pmóaàíl !y at mate for the set of eN,ente

estimates p.t,p.2 : .D --1 [0, 1}, we define
the disfarce between the corresponding probabiliW estimates as .DCpi . p2j =E
maarljpei (e{) =pa(eÍ)l.: ei.C .D}. We define the á-ncÜÀóourhoad ofa probabilityE
estimate p : 2a -+ ]O, l](á(p» as: . ' ''''""'''

á(P) = {(P' : 2a -+ [0, 1]) : .0(P,P') $ á}

Clearly, for (í 2 1, the d-neighbourhood of any probability estimate becomesE
game, i.e. the set of all possible probabilíty estímates for a given set of

suco that p(e) = };..erp.(ei).f € 2e. 

bility estímate is a real fünction p. : .D -+ [0, 1], suco that'E;a p.(c{) = 1.

Gjven two atomic probability 

The set of atomid evento is denoted as E = {ei, -., e.}. An atomic proba-

Each of these values will be called an afomic euenf. What the sensors w,illE
provida .at every fifteen minutes are afomÍc pmóaóiZily estímafes for the fínite
set of atomic el ente.

based on the atomic probability estimate Pe is the real flinction p : 2a -+ lO.jl

evento 2u

Now we are ready to introduce our proposed model for the obsolescence ofE
information. Given a linear, real-valued time axis T = 10. oa), and assuming that

Fbr the puré)ases of the intended application of this work, we assume that in-
formatíon has been "discretised". i.e. E that observed values for trafHc density
and valuesawrage speed have been classified to constitute a rinite domain of "reler ant

A Mlodel for the Dynamics of Obsolescence ofE
Information

IBERAMIA-SBIA 2000 

2b typicallybabdriverbwillbbebinterestedbnotbonbthebpresentbtrafcbstatusbof
diKerent junctions, but on the forecasted status for when each junction
shall be reached.

Moreover. lince "pointwise" information obtained at every two minutes is
not se informatiw, CET/SP has adopted the procedure of accumulatingE
information received at e\ ery fifteen minutes, to produce statistical está.E
mates of values of variables in that period; and

89
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Figure 1: Obsolescence of Infarmation: Fixed Time Period

â.::==n'HE=.?==='; t';'fl:'.i'=W=:i===

jma=ÍO, pO(e) -- á(t)}- minfl, po (e) + d(É)}].

3 Experimenting with this Model
For the purposes of the intended application of tais work, we assume that proa..
abilístic information gathered by the underpavement ]oop sensors (i.e. traMc



jclaii

At

[20,40)
l40.c

 

 

Íthe sensors generate new esdmates ÉoreWecfed speed and
}of traftic speed .fa"d"d 

) ÍollowsL Normal i){stHbutionE J/odes [Mi

Information is "discretised" as a riniteE amount of intervalaoffixedlength. InE
in ten speed classes.

every fifteen minutes.

our case, trama speed (givenE in Êm/tour) is "discretised"E
#E as presented below

1.E expected speed aus;

Figureb 2:b ObsolescencebofbInfarmation:bFixedbProbabilityb Vague

91IBERAMIA-SBIA 2000 

g !

8



reads speed and period of time and returns interxnlobability [PI Ps] 

F'or el ery desenpu queries made by the usar, ChZc-O/return a vague accord-

ich tais pmbdSispeed and lnlue ofprobability and returns period of time EorE

The program is composed by the following functions (see figure 3):

'i ia-à D l/\ ZULU

1.

2.

3.

4.

expected speed at/s;

standard deviation a;

atomic ex,ent tp; and

probability vague /&

ãl;S R:l:s:liZW:i:.:n= :=.s':==:nJ  

2.

3.

4.

standard deviationa

atomic event u; and

time period t > 0

+E i(t)}).jmazf0,po('1) -- á(t)}- «'infl,#.('1) 

:::!;l:ERS$:JX$1::Él$ ::'=:J;'n%.=;

ê :ml:=il$-F BU ::rsi'u':.::;::
In this case. we assume as externas data given to the program the folias'ing=

p € [m-ÍO, po('1) -- á(t)}, minta, po(cl) + d(t)}).

InitiaUy. we cave implemented a linear time-dependent neighbourhood fünc-
research. ppropriate tunctions for our specific problem shall be topic of hiture

4E Implementation

J
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