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1 Resumo

Séries temporais podem representar sistemas onde é posśıvel capturar seu comporta-
mento através de um espaço de estados, ou eventualmente um atrator. O comportamento
desse sistema, segundo sua série, pode ser periódico, caótico, estocástico ou oscilar entre
essas carateŕısticas. Assim, se for posśıvel reconstruir o espaço de estados será posśıvel
explorar o comportamento desse sistema. Nesse trabalho é explorado a seguinte questão:
duas trajetórias próximas permitem predizer algo entre si?. É proposto o método Net-
Walker , baseado na seguinte hipótese: Quanto maior a semelhança entre duas trajetórias
no passado, maior a probabilidade de que sejam semelhantes no futuro. Para a construção
do modelo em rede é utilizado as redes temporais apresentadas por [2].

Este método utiliza o espaço de estados da série temporal para construir a rede. Esse
espaço é transformado em uma grade com células de tamanho g. Cada vértice da rede
representa uma célula dessa grade.

O método proposto consiste, portanto em: 1- reconstruir o atrator da série temporal;
2- dividir o espaço em um grade com células de tamanho espećıfico g ; 3-agrupar os estados
do sistema em cada vértice associado a célula à qual o estado pertence; 4- armazenar as
transições de estado na respectiva arestas direcionadas, contendo tempo e estado destino;
5- encontrar o caminho mais recente de tamanho k, similar ao último caminho de tamanho
k.

A ideia de usar uma grade para criar uma rede a partir do atrator foi utilizado por
[1]. A vantagem de agrupar os estados do sistema em células de grade é o baixo custo
computacional para a construção da rede, uma vez que o custo é O(1) para determinar a
qual vértice um estado deve ser associado.

Como ilustração, considere um sistema que se comporte como f(x) = sen(x). A figura
1(a) apresenta o espaço de estados para as dimensões t − 2 e t − 4 de séries atrasadas,
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segundo o Teorema de Taken[1]. E nesse espaço está o atrator do sistema, que por sua
vez, representa seus posśıveis estados.

(a) Espaço de estados (b) trecho da rede (c) Predição

Figure 1: exemplo com a função seno

Uma vez constrúıdo o atrator, é então criado uma rede que capture tanta informação
quanto desejável, de acordo com os parâmetros utilizados. A figura 1(b) mostra um trecho
da rede constrúıda a partir do espaço de estados. Cada vértice representa uma célula, da
grade especificada no passo 2 do método proposto, que contenha ao menos um estado do
sistema. A figura 1(c) ilustra a predição com 100% de acerto, onde uma linha ilustra o
dado observado e o “×” representa o dado predito.

A predição depende dos caminhos que passaram por cada vértice, portanto cada vértice
está identificado com um vetor multidimensional que representa a posição da célula na
grade no espaço de estados, assim quanto maior a resolução da grade mais informação
a rede irá capturar do sistema. Nas arestas está representado o total de contatos que
ocorreram entre os vértices. Como exemplo, considere o estado atual como o vértice
“−485.0# − 516.0”, na figura 1(b), para esse estado o método proposto irá comparar a
sequência mais recente de vértices percorridos com sequências anteriores, verificar seus
estados posteriores ao atual e decidir qual estado seguinte é mais provável.
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