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Introdução

• Sistemas de monitoramento de ônibus
– Detecção de excesso de velocidade
– Cálculo do tempo de viagem
– Posição ao longo da rota
– Detecção de ultrapassagem
– ...

• Necessidade de pré-definição da rota
• Definição “manual” da rota



Introdução

• Problemas
– Muito trabalhoso
– Mudanças repentinas de percurso não estão 

previstas

• Por que não usar o próprio veículo para definir 
a rota?
– Benefícios

• Muito menos trabalho
• Em mudanças repentinas, as rotas são definidas 

automaticamente



Modelo de Rotas

• Trecho
– Partição indivisível de uma rua
– Pode ou não ser trafegado em ambos sentidos

• Caminho
– Composição de trechos
– Cada caminho deve ter pelo menos um trecho distinto dos 

trechos pertencentes aos outros caminhos de uma mesma 
rota

• Rota
– Conjunto de caminhos (alternativos)
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Algoritmo

• Estrutura de dados
– Grafo
– Vértice == {Trecho} + Intervalo de Tempo



Algoritmo

• Coleta dos trechos



Algoritmo

• Atualização do intervalo de tempo de uma rota
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Testes

• Início e término de detecção manual
• Dados reais

– Trilha gps

• Dados artificiais
– Gerador de coordenadas com entrada dos trechos
– Coordendas geradas com imprecisão



Trabalhos Futuros e Conclusões

• Trabalhos Futuros
– Testar algoritmo que adia a escolha do trecho
– Levar em consideração rotas direcionais
– “Aprender” sazonalidade das rotas
– Detectar estado do veículo: saindo da garagem, em 

serviço, indo para a garagem, etc...

• Conclusões
– Trabalho em fase preliminar



FIM

Questões?

leone@tecgraf.puc-rio.br

Obrigado!


