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Abstract 
Abstract 

Over the past few years, the popularity of GPS devices for outdoor activities and sports has been in-

creasing not only among athletes and coaches but also amongst amateurs. Nowadays, there are 

many devices and applications that allow users to record and analyze data from their activities, partic-

ularly their performance. However, when analyzing the current applications, it appears that there is 

none which satisfies all the requirements proposed in our work. 

The current work aims at further developing the TrackIt prototype, an application seeking to satisfy 

several requirements that current applications do not support. The proposed solution supports un-

do/redo operations for various simple and complex track editing operations, track segmenting and 

segment comparison and also the identification of climbs and descents using color codes. In addition, 

we added support for various sport types, with the possibility to increase the number of supported 

sports in the future. 

The new solution was tested by performing usability and algorithm tests. The usability tests showed 

that less experienced users initially have some difficulty with some concepts and tasks, but this diffi-

culty disappears with practice. They also served to identify some usability problems of our solution. 

The algorithm tests have shown that these are accurate and able to produce the expected results with 

room for future improvements. 

This document also presents suggestions for future work, from improvements to existing operations 

and new features. 
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Resumo 
Resumo 

Ao longo dos últimos anos, a popularidade de dispositivos GPS para atividades e desportos ao ar 

livre tem vindo a aumentar, não só entre atletas e treinadores mas também entre amadores. Hoje em 

dia, existem diversos aparelhos e aplicações que permitem que os utilizadores possam registar e 

analisar vários dados referentes às suas atividades, em particular o seu desempenho. No entanto, ao 

analisar as aplicações atuais, verifica-se que não existe nenhuma que satisfaça todos os requisitos 

que propomos neste trabalho. 

Este trabalho visa prosseguir o desenvolvimento do protótipo TrackIt, uma aplicação que procura sa-

tisfazer vários requisitos que aplicações atuais não suportam. A solução proposta suporta operações 

de undo/redo para várias operações simples e complexas sobre percursos, segmentação de percur-

sos e comparação desses segmentos e visualização de subidas e descidas através de códigos de 

cor. Para além disso, foi adicionado suporte para vários tipos de desportos, com hipótese de aumen-

tar o número de desportos suportados no futuro. 

A solução implementada foi testada através da realização de testes de usabilidade e testes de algo-

ritmos. Os testes de usabilidades mostraram que os utilizadores menos experientes têm, inicialmente, 

alguma dificuldade com alguns conceitos e tarefas mas, com a prática, essa dificuldade vai desapa-

recendo. Estes testes também serviram para detetar alguns problemas de usabilidade da nossa solu-

ção. Os testes de algoritmos demonstraram que estes são precisos, sendo capazes de obter os resul-

tados esperados, embora ainda possa haver alguns melhoramentos. 

Este documento tem ainda sugestões para um trabalho futuro, desde melhorias a operações existen-

tes até novas funcionalidades. 
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Capítulo 1 

Introdução 
1. Introdução 

1.1. Motivação 

Ao longo dos últimos anos, a popularidade de dispositivos GPS para atividades e desportos ao ar 

livre tem vindo a aumentar, não só entre atletas e treinadores mas também entre amadores [1] [2]. 

Este aumento de popularidade deve-se a vários fatores como o melhoramento destes dispositivos, 

em termos de robustez e precisão, assim como a sua acessibilidade.  

Por outro lado, os mapas digitais também estão cada vez melhores e mais acessíveis, existindo 

imensas variedades de mapas disponíveis, não só de vários fornecedores de mapa como mesmo 

tipos de mapeamento diferentes, como mapas de estradas e elevação, podendo mostrar pontos de 

interesse e informações de trânsito, e suportando diversos tipos de vista, desde vista por satélite até 

bird’s eye view. Os mapas digitais tornaram-se essenciais para o planeamento de atividades. 

Graças aos avanços dos aparelhos GPS e mapas digitais, as aplicações GPS têm evoluído, desde 

aparelhos específicos, aplicações web e até aplicações móveis. Estas aplicações móveis fazem com 

que muitos destes dispositivos sejam substituídos por telemóveis equipados com funcionalidades 

GPS, o que torna a recolha de dados muito mais acessível. Além disso, os dispositivos móveis têm 

ainda outras funcionalidades que lhes dão algumas vantagens sobre os dispositivos dedicados, como 

acesso à Internet, conetividade Bluetooth, câmaras fotográficas, entre outros. 

As melhorias a estes aparelhos tornam possível a recolha de grandes quantidades de dados em bru-

to. No entanto, são também necessárias ferramentas capazes de analisar e extrair algum significado 

desses dados. Os dados recolhidos passam por informação GPS básica, como localização, data/hora 

e altitude, e também por informação calculada através dos dados GPS, como a velocidade, distância, 

declive, entre outros. Alguns dispositivos ainda vão para além disto e fornecem também dados como 

a frequência cardíaca e temperatura corporal, podendo utilizar estes dados para cálculo de outros 

como queima calórica e queima de gorduras. Tudo isto habilita os praticantes de desportos e ativida-

des ao ar livre a poderem recolher informação cada vez mais abrangente, permitindo uma melhor 

análise de dados para a prática de desportos e competições [3].  

Atualmente, o software utilizado para recolher estes dados fica ainda um pouco aquém de outras ne-

cessidades que o utilizador possa ter para além da análise sua aptidão física. Isto deve-se ao facto de 

a maior parte das aplicações existentes destinarem-se apenas ao registo e análise de desportos e 

atividades ao ar livre, tendo capacidades de edição muito limitadas. Apesar de os dispositivos serem 
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cada vez mais sofisticados, estas lacunas continuam a existir. Estas podem ir desde funcionalidades 

em falta até outras que possam exigir passagem dos registos por outro tipo de software. 

Entre as funcionalidades mais populares de aplicações com suporte GPS destacam-se as seguintes: 

 Armazenamento, pesquisa e visualização de atividades 

 Planeamento de atividades 

 Análise de desempenho a partir dos dados obtidos 

 Partilha de atividades com outras pessoas 

 Partilha de resultados obtidos em redes sociais, como o Twitter1 ou Facebook2 

 Competição em comunidades virtuais 

O protótipo TrackIt, sobre o qual este trabalho incide, é uma aplicação desenvolvida a pensar nestas 

limitações. Permite visualizar e planear desportos e atividades ao ar livre, suportando várias opera-

ções sobre os registos destes, incluindo várias operações de edição. A edição é um dos focos princi-

pais do TrackIt. A maior parte das aplicações existentes apenas suporta um nível de edição muito 

básico, usualmente limitado a adicionar ou remover pontos. O TrackIt possui operações mais comple-

xas para que o utilizador consiga planear atividades futuras, criando-as, e também rever atividades já 

realizadas, escolher troços destas e incluí-los em novos percursos.  

O TrackIt suporta também vários fornecedores de mapa e tipos de ficheiros e é capaz de interpretar 

vários tipos de dados. No entanto, tem também vários problemas e lacunas, sendo o seu melhora-

mento o objetivo deste trabalho, assim como a expansão da sua funcionalidade. 

1.2. Objetivos 

Neste trabalho, foram analisados os problemas e lacunas existentes no protótipo TrackIt e foram im-

plementadas várias soluções para os remediar. Os quatro principais objetivos deste trabalho foram: 

 Adicionar suporte para operações de undo/redo (desfazer/refazer) 

 Adicionar suporte para vários tipos de desporto  

 Permitir a visualização e comparação de segmentos de um percurso 

 Permitir identificação de subidas e descidas com um código de cor 

Uma das principais características do TrackIt é a sua capacidade de edição de percursos. As suas 

funcionalidades de edição foram adicionadas de forma a podermos remover erros de registo, causa-

dos por perdas de sinal GPS (Figura 1.1) e também de forma a podermos planear atividades futuras, 

criando novos percursos, e rever atividades já efetuadas. Existem correntemente várias operações de 

edição de percursos como adicionar e remover pontos, dividir um percurso em dois e até mesmo jun-

tar dois ou mais percursos. Isto cria um problema grave. Se se enganar ou mudar de ideias, o utiliza-

dor tem de voltar a carregar o percurso sobre o qual efetuou alterações pois não existe opção para 

voltar atrás e desfazer as últimas operações, a não ser que utilize a operação inversa, como por 

                                                   
1 Twitter (www.twitter.com/, visto em 09/05/2016) 
2 Facebook (www.facebook.com/, visto em 09/05/2016) 
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exemplo remover um ponto que adicionou. Esta solução, porém, não é prática, pois conforme se efe-

tuam mais e mais operações, torna-se difícil saber exatamente as operações inversas que têm que se 

realizar. Por isso, torna-se necessário implementar uma operação para desfazer e refazer ações, 

nomeadamente, undo e redo. 

  

Figura 1.1 – Erros de registo de um percurso. Estes erros (à esquerda) são causados por falhas no si-
nal GPS. É necessário corrigir estes erros manualmente (à direita) removendo os pontos desnecessários. 

Para além disso, o TrackIt apenas suporta um único tipo de desporto, o de bicicleta de estrada. Por 

isso, assume alguns valores por omissão referentes a este desporto, como por exemplo, a velocidade 

por omissão que deve ser usada quando não existem valores de velocidade nos ficheiros. Mas e se 

os nossos percursos tiverem sido efetuados não em bicicleta de estrada mas a pé? Ou se tivermos 

percursos de esqui ou de barco? Nesses casos, os valores por omissão não fazem sentido pois são 

apenas para bicicleta de estrada. Faz sentido, pois, adicionar suporte para outros tipos de desporto e 

identificar valores adequados para cada um deles. Para além disso, queremos que seja possível adi-

cionar ainda mais tipos de desportos no futuro pelo que a solução tem de ser extensível. Propusemo-

nos então a criar suporte para os seguintes desportos: 

 Bicicleta de estrada 

 Bicicleta de montanha  

 Esqui 

 Snowboard 

 Corrida 

 Caminhada 

 Percursos náuticos 

Os parâmetros associados a cada desporto terão como objetivo a validação de dados e a criação de 

alarmes. Também fazem sentido para planeamento de percursos pois planear um percurso de cami-

nhada é diferente de planear um percurso de corrida. 

Permitir a visualização e comparação de segmentos de um percurso é algo que o TrackIt não supor-

tava. A comparação de segmentos é de particular importância pois anteriormente, era muito pouco 

prático comparar o desempenho do utilizador em várias partes de um percurso, principalmente troços 
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considerados importantes [4]. Anteriormente, tínhamos que analisar individualmente os pontos dos 

segmentos que queríamos comparar, para além do acesso aos dados referentes ao percurso na sua 

totalidade.  

 

Figura 1.2 - Percurso com partes sobrepostas, visto no TrackIt. Atividade de esqui com os troços im-
portantes assinalados. 

Logo, tornou-se necessário criar operações para dividir um percurso em vários segmentos, conforme 

a necessidade, e permitir a comparação dos dados de cada segmento, como o tempo decorrido e 

distância percorrida. Para além disso, permitimos também a comparação visual, lado a lado, de dois 

ou mais segmentos, se se encontrarem sobrepostos, algo que era difícil de observar anteriormente. 

Podemos ver a representação visual de um percurso com partes sobrepostas na Figura 1.2. 

Por fim, a identificação de subidas e descidas por código de cor é necessária pois não era prático 

utilizar o TrackIt para determinar os declives de subidas e descidas de um percurso. Existe uma ne-

cessidade, ao planear um percurso, de saber aquilo que se irá encontrar quando este for realizado, 

em particular a dificuldade das subidas e descidas. Além disso, esta necessidade pode variar confor-

me o desporto pois para desportos como o esqui, que são realizados a descer, não é necessário pre-

ocupar-nos com as subidas. 

1.3. Organização deste Documento 

Esta dissertação está dividida em seis capítulos. Cada capítulo começa com uma introdução geral 

sobre o seu tema, abordando-o de seguida com mais detalhe, e termina com um resumo dos tópicos 

apresentados. 

O Capítulo 2 incide sobre as aplicações e soluções existentes atualmente, descrevendo-as generica-

mente e apresentando as suas características principais, focando-se também naquilo que têm em 

comum com os objetivos deste trabalho. 
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O Capítulo 3 foca a arquitetura do TrackIt, principalmente sobre o que já existia anteriormente e da 

forma com se enquadra com as soluções utilizadas neste trabalho, explicando também alguns concei-

tos importantes. Também falaremos de alguns problemas existentes no protótipo. 

No Capítulo 4 veremos em detalhe as soluções escolhidas para cada um dos objetivos a que nos 

propusemos neste trabalho. 

O Capítulo 5 aborda a forma como avaliámos as várias soluções implementadas, mostrando resulta-

dos baseados em testes com utilizadores. 

Concluímos este trabalho com o Capítulo 6, onde resumimos as novas soluções e os seus problemas 

e apresentamos propostas de trabalho futuro.  
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Capítulo 2 

Análise de  

Soluções  

Existentes 
2. Análise de Soluções Existentes 

2.1. Introdução 

Neste capítulo iremos analisar algumas aplicações populares, e outras mais interessantes, que exis-

tem atualmente. Por aplicações populares, referimo-nos àquelas que aparecem mais vezes nos moto-

res de busca e que são mais referidas por utilizadores, estando listadas de seguida: 

 Google Earth 

 Sports Tracker 

 Endomondo 

 Strava 

 MyTourBook 

 Wikiloc 

Para além de irmos falar um pouco sobre as suas funcionalidades principais, focamo-nos também 

sobre se possuem, ou não, funcionalidades semelhantes àquelas que referimos nos objetivos deste 

trabalho (no Capítulo 1). Todas estas aplicações estão disponíveis ao público em geral. 
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2.2. Google Earth 

Conhecido originalmente por EarthViewer 3D e adquirido pela Google em 2004, o Google Earth [5] é 

uma aplicação que mostra informação geográfica. Esta aplicação, chamada de Google Earth a partir 

de 2005, está disponível gratuitamente para utilização em computadores pessoais Windows, Mac OS 

e Linux, para além de um plugin para browsers e versões móveis para Android e iOS. Existe também 

uma versão paga, Google Earth Pro, disponível para uso comercial. 

O grande foco do Google Earth é permitir ao utilizador explorar a superfície terreste usando mapas 

com imagens de resolução variável, permitindo observar estradas, cidades e casas. É possível nave-

gar digitando uma morada, coordenadas e até mesmo usando o rato ou por toque. 

2.2.1.  Funcionalidades Principais 

O Google Earth tem como principal função permitir a navegação sobre informação geoespacial. 

Usando mapas com imagens de diferente resolução é possível observar estradas, casas e cidades, 

podendo o utilizador observar diretamente de cima ou a um ângulo oblíquo (bird’s eye view e street 

view). Para grandes partes da superfície terrestre apenas estão disponíveis imagens de satélite em 

2D mas também há zonas em que existem imagens em 3D. O Google Earth suporta informação geo-

espacial 3D através da linguagem KML.  

Esta aplicação permite também a visualização de diversos dados GPS, como a altitude, declive, co-

ordenadas, entre outros. É possível ao utilizador utilizar esta aplicação para adicionar os seus pró-

prios dados, como por exemplo, adicionar caminhos de forma a planear viagens ou atividades para 

aparelhos de GPS. Estes caminhos podem ser adicionados através do Google Earth, criando um no-

vo caminho e adicionando os pontos que lhe pertencem. Suportam também várias operações. Po-

dem, por exemplo, ter informação de data/hora ou altitude e ter fotografias associadas mas, também 

suportam customização visual, como por exemplo a largura do caminho e mesmo a cor. Este tipo de 

preferências faz com que o utilizador tenha grande liberdade ao criar os seus caminhos e percursos, 

podendo acrescentar diversos de tipos de dados conforme as suas necessidades. Podemos observar 

um exemplo na Figura 2.1. 

2.2.2. Funcionalidades Relevantes 

Como podemos ver na Figura 2.1, é possível ao utilizador definir a cor de vários troços de um percur-

so de acordo com a sua elevação, fazendo com que seja mais prático perceber, visualmente, com 

que tipo de elevações, subidas ou descidas e os seus declives, estamos a lidar. Esta funcionalidade é 

de particular interesse pois coincide com aquilo que nos propusemos fazer ao permitir a identificação 

de subidas e descidas com um código de cores. Mas, é de realçar, que isto só é possível se o próprio 

utilizador definir o código de cores na aplicação. No nosso caso, estamos mais interessados em que 

seja a própria aplicação a utilizar um código de cores consoante o tipo de desporto efetuado, particu-

larmente na relevância das subidas e descidas para o tipo de desporto. 
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Figura 2.1 - Vários caminhos no Google Earth. O utilizador definiu uma cor para cada segmento de-
pendendo do nível de inclinação (www.portodigital.pt/aas/BTT/2011/04_25_LiberdadeTrilhosAbril/) 

 

No que diz respeito aos outros objetivos deste trabalho, o Google Earth não possui mais funcionali-

dades notáveis. Não tem maneira de desfazer/refazer uma ação ou de suportar desportos. É possível 

criar uma forma de segmentação sob a forma de caminhos mas estes são independentes uns dos 

outros. Também não é possível a segmentação de caminhos já existentes. 

2.3. Sports Tracker 

A Sports Tracker [6] é uma aplicação móvel, desenvolvida pela Nokia para a série de telemóveis 

Symbian 60, tendo sido a primeira do seu género para telemóveis. Embora já não esteja associado à 

Nokia, este software encontra-se disponível para várias plataformas, como Android, iOS e Windows 

Phone, para além de uma aplicação web.  

2.3.1. Funcionalidades Principais 

Esta aplicação permite, sobretudo, que o utilizador registe e analise as suas atividades e desportos, 

podendo planear e rever as suas atividades e analisar os dados correspondentes tais como a distân-

cia percorrida e a velocidade média, como pode ser visto na Figura 2.2 e na Figura 2.3. 

http://www.portodigital.pt/aas/BTT/2011/04_25_LiberdadeTrilhosAbril/
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Figura 2.2 - Vista de mapa do Sports Tracker. É possível ver o percurso e vários dados que lhe dizem 
respeito. 

 

 

Figura 2.3 - Informação de workout analysis do Sports Tracker. São vistas graficamente a velocidade e 
altitude do percurso ao longo da distância percorrida. 

 

Para além disto, a aplicação tem várias funcionalidades centradas no utilizador. É possível manter um 

diário de treino, analisar as calorias gastas e até mesmo partilhar os registos das atividades com ou-

tros utilizadores. Possui também um mapa e calculadores de tempo e distância. Também é possível 

analisar um exercício com maior detalhe, na parte de workout analysis, podendo ver dados como a 

altitude e velocidade média em cada ponto do percurso. 

2.3.2. Funcionalidades Relevantes 

Esta aplicação suporta segmentação, sendo cada secção denominada por lap, como se pode ver na 

Figura 2.4, o que permite analisar secções do percurso efetuado, definidas pelo utilizador através de 

intervalos de distância uniformes. Ao selecionar cada secção, podemos ver a secção correspondente 

no mapa, mais sobressaída, embora seja um pouco difícil de perceber, uma vez que utiliza a mesma 

cor do percurso. Não é possível comparar secções lado a lado nem efetuar operações sobre elas. A 

informação de workout analysis também está dividida por secções, embora não seja possível ver qual 

está a ser selecionada.  
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Figura 2.4 - Vista de mapa do Sports Tracker. Podemos ver as várias secções de um percurso, estando 
a secção selecionada mais sobressaída no mapa. 

 

Para além desta operação, a aplicação suporta também vários tipos de desporto, embora de uma 

maneira bastante básica, podendo definir apenas o tipo de desporto efetuado, sem qualquer tipo de 

detalhes extra. 

Não é possível desfazer/refazer ações uma vez que é apenas uma ferramenta de análise e não de 

edição. Também não é possível uma visualização dos níveis de elevação através da vista de mapa, 

apenas a partir na informação de workout analysis. 

2.4. Endomondo 

A Endomondo [7] é uma aplicação móvel criada por uma empresa com o mesmo nome, 

em 2008 na Dinamarca. Está focada na avaliação da condição física, que funciona simultaneamente 

como um website. A aplicação recolhe os dados, através de um telemóvel com GPS ou de um dispo-

sitivo Garmin, que depois irão estar disponíveis no website, que funciona como base de dados de 

todos os utilizadores. 

2.4.1. Funcionalidades Principais 

Esta aplicação, tal como outras do género, dá muito ênfase à condição física dos utilizadores forne-

cendo-lhes variadas ferramentas para análise e planeamento dos seus 

exercícios, podendo comparar vários feitos diários como calorias gastas, distância percorrida, para 

além de dados como distância percorrida e velocidade. Também possui um calendário em que é pos-

sível ver as atividades efetuadas em cada dia, para além de apresentar os totais de distância e velo-

cidade diários. Possui também um modo de criação de percurso onde podemos ir adicionando pontos 

num mapa para criar um trajeto. Após a sua criação, podemos definir o tipo de atividade correspon-

dente e também a privacidade do percurso, público, para estar disponível para todos os utilizadores e 

privado, apenas para o seu criador. 
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2.4.2. Funcionalidades Relevantes 

Esta aplicação suporta segmentação. Os trajetos são segmentados em secções de 

comprimento fixo, selecionado pelo utilizador através de uma lista, exceto a última que terá uma dis-

tância percorrida menor. Estas secções são denominadas por laps e é possível ver graficamente os 

tempos individuais de cada uma, como se pode ver na Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 - Secções de um percurso na aplicação Endomondo. Podemos ver as durações de cada 
uma. 

 

Na vista de mapa é possível ver o percurso, marcado com os pontos finais de cada lap. 

É possível, ao selecionar cada lap, vê-lo de uma forma mais destacada na vista de 

mapa, com uma cor diferente, o que a torna bastante visível, o que é observável na Figura 2.6. Tam-

bém são representados graficamente vários dados sobre a atividade, podendo ser comparados ponto 

a ponto. 

 

Figura 2.6 - Vista de mapa da aplicação Endomondo. É possível ver um percurso com uma secção 
individual selecionada. 

 

Embora exista alguma edição básica que se pode fazer a cada percurso, com o seu modo de criação, 

esta aplicação não suporta operações para desfazer/refazer ações. Também não é possível visualizar 
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níveis de elevação na vista de mapa e, embora suporte vários tipos de desporto estes são, novamen-

te, apenas para efeitos de caracterização de cada percurso. 

2.5. Strava 

Strava [8] é uma aplicação móvel para iOS e Android, assim como um website, criada por uma em-

presa com o mesmo nome, que permite aos utilizadores acompanhar as suas atividades, permitindo 

uma visualização mais avançada em forma de mapas e gráficos, assim como comparação de ativida-

des anteriores de cada utilizador e também entre utilizadores. Também fornece uma vasta gama de 

ferramentas para analisar o desempenho em cada atividade. 

2.5.1. Funcionalidades Principais 

A Strava permite que os utilizadores possam analisar as suas atividades, através de mapas e gráfi-

cos, de forma a ter acesso a vários dados sobre os desportos realizados. Cada utilizador pode tam-

bém comparar o seu desempenho com outros utilizadores nos mesmos percursos. Estes percursos 

podem ser carregados pelos utilizadores através de ficheiros, dispositivos GPS e da aplicação móvel. 

A aplicação também se foca em planeamento de atividades futuras uma vez que permite que cada 

utilizador defina um calendário de treino em que pode definir os desportos e atividades que quer rea-

lizar em cada dia. Permite ainda uma procura de atividades realizadas através de vários critérios, 

incluindo por segmento.  

A aplicação Strava também possui um modo de edição que permite criar um novo percurso. Ao entrar 

neste modo podemos escolher entre as opções de corrida e bicicleta. Estas opções ajustam o percur-

so criado para seguir mais a estrada e as regras de trânsito no caso de se escolher bicicleta. Para 

criar um novo percurso basta ir adicionando pontos ao mapa, com cada ponto sendo adicionado ao 

fim do percurso. Isto pode ser feito em dois modos, o modo automático e modo manual. O modo au-

tomático adiciona pontos intermédios para o percurso seguir a estrada até ao novo ponto. O modo 

manual limita-se a ligar o novo ponto com o percurso existente, não dependendo do terreno. Há ainda 

uma funcionalidade interessante, o modo de Utilizar Popularidade, em que a aplicação vai comparar o 

percurso com o de outros utilizadores e ajusta a rota pelos caminhos mais utilizados. O modo de edi-

ção pode ser observado na Figura 2.7 e na Figura 2.8. 
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Figura 2.7 - Modo de edição da Strava. Percur-
so ajustado ao modo bicicleta. 

 

Figura 2.8 - Modo de edição da Strava. Percur-
so ajustado ao modo corrida. 

2.5.2. Funcionalidades Relevantes 

Como acabámos de ver, a Strava utiliza o conceito de segmento. Este conceito é utilizado na compa-

ração do desempenho dos utilizadores nos mesmos percursos. A aplicação mantém 

um conjunto de segmentos, criados manualmente escolhendo visualmente o início e fim do segmen-

to, que são comparados com as atividades armazenadas. A aplicação consegue então mostrar em 

cada percurso estes segmentos guardados e apresentar tabelas com vários dados onde compara o 

desempenho de vários utilizadores, como se vê na Figura 2.9. 

 

Figura 2.9 - Aplicação Strava. É possível observar a vista de mapa com um segmento selecionado em 
que podemos comparar os dados de vários utilizadores nesse segmento. 

 

Cada atividade é representada individualmente e é possível aceder aos segmentos mais 

populares incluídos no percurso. Esta é uma funcionalidade que diz respeito ao presente trabalho 

uma vez que esta aplicação permite a criação de segmentos como também a sua comparação. 
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Em relação a outras funcionalidades que interessam ao presente trabalho, a Strava permite também 

a caracterização de um percurso através do tipo de desporto. Embora seja uma funcionalidade um 

pouco básica, alguns dados apresentados mudam conforme o tipo de desporto. No entanto, não são 

alterações muito detalhadas pois limitam-se a substituir, por exemplo, o ritmo de corrida, pelo ganho 

de elevação. 

Por fim, como vimos anteriormente, a Strava possui um modo de edição. Este modo de edição possui 

opções para fazer undo e redo fazendo com que os pontos sejam eliminados pela ordem inversa a 

que foram adicionados, no caso do undo, e restaurando os pontos eliminados, no caso do redo. Co-

mo os pontos são sempre adicionados ao fim do percurso, estas operações são bastante simples.  

2.6. MyTourBook 

MyTourBook [9] é uma aplicação grátis e open source, para atividades de ciclismo, multi-plataforma, 

criada em 2007 por Wolfgang Schramm, e que conta também com contribuições de outras pessoas, 

tanto ao nível de funcionalidades como de traduções.  

2.6.1. Funcionalidades Principais 

Uma das primeiras coisas que se destacam nesta aplicação é que é possível criar perfis de utilizador, 

podendo adicionar vários dados específicos de cada um, como por exemplo a idade, peso e altura, 

como também o ritmo cardíaco máximo e em repouso. Isto permite ajustar alguns dados apresenta-

dos, conforme as características de cada utilizador. 

Tem também suporte de vários fornecedores de mapa e várias ferramentas de análise de percurso, 

ou, no caso desta aplicação, tours. Entre estas ferramentas incluem-se ferramentas de comparação 

de tours, segmentação e de análise de ritmo cardíaco. 

Para além da vista de mapa, onde podemos analisar o percurso visualmente, também tem uma vista 

de gráfico em que é possível analisar parâmetros, como a velocidade e distância, ao longo do percur-

so, observável na Figura 2.10. 

 

Figura 2.10 - Vista de gráfico no MyTourBook. Variação da altitude em relação à distância percorrida. 

http://mytourbook.sourceforge.net/mytourbook/index.php/contributors/wolfgang-schramm
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2.6.2. Funcionalidades Relevantes 

Esta aplicação tem uma ferramenta de segmentação, visível na Figura 2.11, que permite uma seg-

mentação de um percurso, automaticamente, de acordo com vários parâmetros, como a altitude, dis-

tância percorrida e tempo de paragem, entre outros. Os valores destes parâmetros podem ser defini-

dos pelo utilizador. Estes segmentos são então apresentados numa tabela onde podemos comparar 

alguns dos seus dados. 

 

Figura 2.11 - Ferramenta de segmentação do MyTourBook. Definida para criar segmentos de 1Km de 
distância. 

 

Para além desta ferramenta, tem também uma que tem especial interesse para este trabalho. Na 

vista de mapa, é possível definir que tipo de visualização queremos efetuar, quer seja por altitude, 

declive ou velocidade. O percurso é então apresentado com um código de cores relevante ao modo 

de visualização selecionado (Figura 2.12 e Figura 2.13). Com cada modo é também apresentada uma 

legenda adequada. 

 

Figura 2.12 - Vista de mapa do MyTourBook, em modo de visualização de altitude. 
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Figura 2.13 - Vista de mapa do MyTourBook, em modo de visualização de declive. 

 

Estes diversos modos dão uma ideia de como seria uma implementação de visualização com um 

código de cores. 

Em relação aos dois outros objetivos que queremos implementar, o MyTourBook não tem suporte 

undo/redo nem de diversos desportos, pois está centrado no ciclismo. 

2.7. Wikiloc 

Wikiloc, Trails of the World [10], é um website lançado em 2006 que disponibiliza gratuitamente per-

cursos/trilhos GPS que os utilizadores podem enviar e partilhar. Podem também associar imagens e 

vídeos a estes trilhos. Para além da versão web, tem também uma versão móvel para Android e iOS. 

A 16 de Março de 2016 existiam 1,833,053 utilizadores registados que enviaram um total de 

4,191,138 trilhos e 6,919,162 fotografias. 

2.7.1. Funcionalidades Principais 

Um dos pontos fortes desta aplicação é a partilha de trilhos pelos utilizadores. Cada trilho pode ter 

várias imagens associadas e até mesmo vídeos. Enviar um trilho é bastante simples, pode ser atra-

vés de um computador, de um dispositivo GPS Garmin e também pelas aplicações móveis para An-

droid e iOS. Após selecionar o ficheiro é possível editar certos detalhes como o nome e descrição, 

escolher o tipo de atividade/desporto associada ao trilho, dentro das várias hipóteses suportadas, 

escolher a dificuldade e carregar várias imagens e vídeos para associar ao trilho. Também é possível 

definir a privacidade do trilho, público ou privado, estando o trilho visível para todos os utilizadores no 

modo público, embora só possa ser descarregado por utilizadores registados, enquanto no modo 

privado está apenas disponível para o seu dono. Cada trilho só pode ser descarregado em formato 

GPX e KML, embora suporte outros formatos para efeitos de carregamento, e podem também ser 

descarregados diretamente para dispositivos Garmin. O Wikiloc suporta ainda vários tipos de mapa 
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incluindo Google Maps, OpenStreetMap e OpenCycleMap, entre outros, tendo também opções de 

mapas de relevo. 

Uma das funcionalidades que destaca o Wikiloc de outras aplicações e websites é a pesquisa avan-

çada de trilhos. Há vários critérios de procura disponíveis. É possível procurar por atividade e por país 

onde esta foi realizada. Também podemos definir se queremos trilhos de sentido único, de circuito 

fechado ou as duas opções. Também há a opção de escolher um intervalo de distância total do trilho, 

de entre vários disponíveis, podendo este ser também definido pelos utilizadores. Permite ainda a 

filtragem de trilhos por nível de dificuldade e aparelho que efetuou o registo. Os resultados podem ser 

ordenados por relevância ou pelos mais recentes. Estas opções são visíveis na Figura 2.14. 

 

Figura 2.14 - Opções de procura do Wikiloc. 

 

Para além de carregar trilhos, também é possível criá-los, desenhando-os na vista de mapa. No modo 

de edição começa-se por escolher entre uma localidade ou outro ponto de interesse para o início do 

trilho, apresentando uma lista de vários locais caso haja várias correspondências. A partir daí, na 

vista de mapa, podemos começar a adicionar pontos. Cada ponto tem um círculo à sua volta e é ape-

nas dentro dessa área que podemos adicionar o próximo ponto (Figura 2.15). Após terminar a criação 

do trilho é apresentado o mesmo diálogo que aparece ao carregar um trilho novo, para podermos 

editar os mesmos detalhes vistos anteriormente.  
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Figura 2.15 - Modo de edição do Wikiloc. O próximo ponto só pode ser adicionado na área à volta do 
ponto corrente. 

2.7.2. Funcionalidades Relevantes 

Como acabámos de ver, o Wikiloc tem um modo de edição em que podemos criar o nosso próprio 

trilho ao adicionar vários pontos. Para complementar este modo, existe uma opção de undo que apa-

ga os pontos pela ordem inversa que foram adicionados. Não existe opção de redo.  

O Wikiloc permite também que cada trilho tenha uma atividade/desporto associada embora não for-

neça nenhuma análise que seja dependente desta, uma vez que suporta mais de 40 tipos diferentes 

de atividade que podem ter tipos de dados e de análise diferentes. 

Não tem suporte de segmentação nem de visualização com códigos de cor. 

2.8. Sumário 

Neste capítulo analisámos várias soluções disponíveis atualmente para análise e planeamento de 

percursos, tanto pelas suas funcionalidades principais como também pelas suas funcionalidades rele-

vantes para os objetivos deste trabalho. A Tabela 2.1 sumariza cada uma das aplicações, em termos 

das funcionalidades em que estamos interessados.  
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Aplicação undo/redo Segmentação Comparação de 

Segmentos 

Vários des-

portos 

Visualização com 

código de cores 

Google Earth Não Manual Não Nenhum 

desporto 

Manual 

Sports 

Tracker 

Não Automática, 

apenas por distân-

cia 

Tabela Informação 

básica 

Não 

Endomondo Não Automática, 

apenas por distân-

cia 

Graficamente Informação 

básica 

Não 

Strava Sim Manual Tabela Informação 

básica 

Não 

MyTourBook Não Automática, vários 

critérios 

Tabela Apenas 

bicicleta 

Automaticamente, 

vários modos 

 

Wikiloc Sim, só 

undo 

Não Não Informação 

básica 

Não 

 

Tabela 2.1 - Análise das aplicações estudadas em relação às funcionalidades relevantes aos objetivos 
deste trabalho. 

Como podemos ver, excluindo o Wikiloc e a Strava, nenhuma das aplicações analisadas suporta ope-

rações de undo e nem sequer o Wikiloc suporta redo. Isto deve-se ao facto de elas serem geralmente 

aplicações de análise e registo de atividades e não de edição. As que permitem editar percursos limi-

tam-se a coisas mais simples como adicionar pontos depois do último ponto. 

Por outro lado, o Wikiloc é a única que não suporta segmentação. A Endomondo e a Sports Tracker 

criam segmentos automaticamente baseados na sua distância, selecionada pelo utilizador através de 

uma lista. A Strava permite que o utilizador crie segmentos visualmente, definindo os pontos de início 

e fim. O Google Earth também suporta segmentação, embora os segmentos criados sejam indepen-

dentes uns dos outros e não seja possível fazer isto sobre percursos já existentes. No fundo, é como 

se cada segmento fosse um percurso e estes estejam apenas ligados visualmente para criar um tra-

jeto. O MyTourBook é a aplicação que possui mais critérios de segmentação, podendo esta ser feita 

de acordo com altitude, distância percorrida e tempo de paragem, entre outros. 

Em termos de comparação de segmentos, excluindo o Wikiloc pois nem suporta segmentação, o Go-

ogle Earth não tem suporte para comparação de segmentos. A Endomondo permite apenas uma 

comparação em forma de gráfico, mostrando os tempos de cada segmento. A Strava e a Sports 
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Tracker utilizam antes uma tabela com vários dados de cada segmento, como a distância percorrida, 

tempo e velocidade. O MyTourBook utiliza também uma tabela mas esta é muito mais completa, mos-

trando também dados como distância e tempo total tanto do percurso como do segmento, declive, 

variações de altitude, entre outros. 

Em relação a suporte a vários desportos, o Google Earth não tem suporte nenhum e o MyTourBook é 

exclusivo para bicicleta. Todas as outras aplicações suportam vários tipos de desporto como corrida, 

bicicleta, esqui, entre outros, mas estes são mais usados para caracterizar um percurso, para dar a 

informação de que este diz respeito a um determinado desporto. Não têm muito suporte para mostrar 

dados diferentes de acordo com cada desporto. 

Por fim, apenas o Google Earth e o MyTourBook suportam visualização de grandezas com códigos 

de cor. No caso do Google Earth é possível ao utilizador definir manualmente as cores de cada seg-

mento. O MyTourBook permite a colorização automática, tendo vários modos de visualização que 

suportam vários tipos de dados, mostrando sempre uma legenda adequada. 

De entre as aplicações estudadas, a que se aproxima mais do TrackIt na sua corrente iteração é o 

MyTourBook. Embora só tenha suporte para ciclismo é a única que possui funcionalidades de seg-

mentação e de identificação de várias grandezas por código de cor semelhantes às do TrackIt. 

Tendo analisado estas aplicações e as suas funcionalidades, vamos utilizar esta informação de forma 

a criar uma solução que satisfaça os objetivos propostos.  
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Capítulo 3 

Arquitetura 
3. Arquitetura 

Neste capítulo, iremos abordar o protótipo TrackIt que já existia anteriormente. Vamos identificar al-

guns conceitos importantes utilizados pelo TrackIt e também fazer uma análise e crítica ao trabalho 

anterior. Para além disso, iremos analisar a arquitetura do TrackIt, de forma a compreender como é 

que as soluções propostas para os objetivos descritos no Capítulo 1 podem ser introduzidas no protó-

tipo que já existia anteriormente. 

3.1. Conceitos 

Até agora temos utilizado vários termos, como atividade e desporto, como sinónimos. Vamos agora 

identificar, no âmbito do TrackIt, vários conceitos importantes que iremos utilizar, assim como as suas 

diferenças, e a maneira como se enquadram no protótipo existente. 

Atividade (activity) é um registo de uma atividade que já foi realizada. Esta contém vários dados sobre 

a atividade tais como o seu nome, os tempos de início e fim, duração total e distância e também o 

desporto e sub-desporto associados. Também contém o conjunto de pontos que representa o trajeto 

efetuado, tendo acesso aos dados de cada ponto, como a latitude, longitude a altitude, as marcas 

temporais (timestamp) e informações de desempenho, como ritmo cardíaco. As atividades servem 

apenas para visualização de dados e não podem ser alteradas, embora o TrackIt possa corrigir al-

guns valores e calcular dados em falta. Outros dados cuja alteração é permitida são o desporto e o 

sub-desporto associados, como iremos ver mais à frente. Embora não se possa editar uma atividade, 

é possível convertê-la em percurso para depois este ser editado. 

Percurso (course) é um planeamento de uma atividade. A diferença entre um percurso e uma ativida-

de é que enquanto uma atividade se refere a um registo passado, um percurso descreve o planea-

mento de uma atividade futura. Como tal, um percurso pode ser editado. Não só é possível editar 

dados dos pontos que pertencem ao trajeto de cada um, como também é possível efetuar várias ope-

rações sobre cada percurso, como unir vários percursos (join) ou separar um percurso em dois (split). 

Voltas (laps) representam intervalos de tempo dentro de um percurso ou atividade. Têm associados 

os pontos do percurso ou atividade correspondentes àquele intervalo de tempo e também os dados 

derivados desses pontos, como a duração e a distância. Este conceito é uma extensão do conceito 

de uma volta de um percurso repetido várias vezes durante uma atividade. Cada percurso e ativida-

de, se não houver indicações em contrário, têm um lap associado que cobre todo o seu trajeto. 
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Ponto (trackpoint) representa um ponto do trajeto de um percurso. Cada ponto tem vários dados de 

localização associados, como a latitude, longitude e a altitude. É a partir destes dados que é possível 

observar visualmente um percurso e uma atividade num mapa digital como um conjunto de pontos. 

Os pontos também têm outros dados associados como a velocidade em cada um, a marca temporal, 

a distância percorrida desde o início do percurso, a distância percorrida desde o ponto anterior e o 

declive. 

Segmento (track segment) representa uma secção de um percurso ou atividade, definida automati-

camente ou pelo utilizador, com os dados referentes a essa secção. É usado para definir secções de 

interesse como subidas e descidas. 

Desporto (sport) serve para categorizar percursos e atividades de acordo com o desporto realizado 

pelo utilizador. A cada desporto está associado um ou mais sub-desportos (subsports) que identificam 

mais especificamente o tipo de desporto realizado. O desporto e o sub-desporto de um percurso ou 

atividade têm associados vários dados do desporto em si, como iremos ver mais à frente. 

Pausa (pause) representa um intervalo de tempo de um percurso ou atividade em que a velocidade 

nos pontos que pertence a esse intervalo está abaixo de um certo limiar. É utilizada para representar 

as partes de um percurso ou atividade em que o utilizador que os realizou esteve parado. Como a 

velocidade tem de estar abaixo de um certo limiar, esta pode não ser necessariamente zero. Uma 

paragem pode ser também considerada como uma redução de velocidade que fique abaixo da velo-

cidade esperada aquando da realização de um desporto. 

Documento (document) é um elemento que serve para gerir as atividades, percursos e waypoints 

(pontos que não pertencem mas estão associados a cada percurso/atividade que representam indi-

cações de navegação e pontos de interesse).  

Embora existam mais conceitos utilizados no TrackIt, os que foram apresentados são essenciais para 

entender as soluções apresentadas para os objetivos propostos. Para uma melhor compreensão, o 

modelo de domínio do TrackIt encontra-se no Anexo 1. 

3.2. Análise do Trabalho Anterior 

Vamos agora analisar o protótipo TrackIt existente antes do início deste trabalho. 

O TrackIt é uma aplicação multi-plataforma, desenvolvido em Java3 com uma interface Swing4. 

É constituído por vários componentes, um front-end e um back-end e um módulo responsável pela 

importação e exportação de ficheiros. Através desta arquitetura é possível a separação entre a inter-

face de utilizador e o processamento de dados e, caso a necessidade surja, permite suportar tipos de 

ficheiro adicionais. O TrackIt é um protótipo já existente e que foi desenvolvido em duas iterações 

anteriores a este trabalho [11] [12]. 

                                                   
3 Oracle (www.java.com/, visto em 09/05/2016) 
4 Oracle (www.oracle.com/technetwork/java/architecture-142923.html/, visto em 09/05/2016) 
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O front-end contém o módulo da interface de utilizador. Este módulo é responsável por suportar um 

conjunto de vistas sincronizadas, como a vista de mapa, de gráfico, tabelas de dados, vista de sumá-

rio e detalhes. O back-end contém a implementação dos algoritmos necessários para as várias funci-

onalidades da aplicação e ainda possui uma base de dados externa que permite o armazenamento 

de metadados relativos aos percursos e atividades que foram carregados pelo TrackIt. 

Por fim, o módulo de importação e exportação é composto por um conjunto de leitores e escritores 

capazes de lidar com os seguintes formatos de ficheiros: 

 KML5: Linguagem XML focada na exibição e dados geográficos, incluindo a 

anotação de mapas e imagens. A visualização geográfica inclui não só a apresentação de 

dados gráficos sobre o mundo, mas também o controle de navegação do utilizador no sentido 

de para onde ir e para onde olhar. KML é um padrão internacional mantido pelo Open Ge-

ospatial Consortium, Inc. (OGC). 

 GPX6: o GPS eXchange Format é um esquema XML designado para transferir 

dados GPS entre aplicações ou web services na Internet. 

 FIT7: O protocolo Flexible and Interoperable Data Transfer (FIT) foi concebido 

especificamente para o armazenamento e partilha de dados com origem em dispositivos de 

desporto, fitness e saúde, sendo ao mesmo tempo compacto, interoperável e extensível. O 

protocolo FIT define um conjunto de modelos de armazenamento de dados (mensagens FIT), 

que podem ser usados para armazenar informações, tais como perfis de utilizador e dados de 

atividade em ficheiros. 

 TCX8: Formato de dados XML, também conhecido como Training Center Database Schema, 

para transporte de GPS e dados de fitness entre produtos Garmin. 

 CSV9: Comma Separated Values, um formato de ficheiro que guarda dados em texto simples. 

 

3.2.1. Vista de Documento 

A vista de documento permite gerir as atividades e os percursos importados pelo utilizador, assim 

como os waypoints. As atividades e percursos são agrupados em documentos que, por sua vez, são 

organizados em duas pastas, espaço de trabalho (workspace) e coleção (collection).  

Nesta vista é possível ver os elementos de cada documento, assim como os seus subelementos, de 

forma hierárquica (Figura 3.1 e Figura 3.2). Cada elemento pode ser selecionado e, como um duplo 

clique, a vista de mapa fica centrada sobre ele. As operações disponíveis são atualizadas de acordo 

com o tipo de elemento selecionado. 

                                                   
5 KML (www.opengeospatial.org/standards/kml/, visto em 09/05/2016) 
6 GPX (www.topografix.com/gpx.asp/, visto em 09/05/2016) 
7 FIT (www.thisisant.com//, visto em 09/05/2016) 
8 TCX (www8.garmin.com/xmlschemas/TrainingCenterDatabasev2.xsd/, visto em 09/05/2016) 
9 CSV (https://tools.ietf.org/html/rfc4180/, visto em 09/05/2016) 
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Figura 3.1 - Atividade na vista de documento. 

 

Figura 3.2 - Percurso na vista de documento. 

              

3.2.2. Vista de Mapa 

O TrackIt suporta a importação e visualização de vários percursos e atividades sobre uma vista de 

mapa. Esta vista de mapa suporta vários fornecedores de mapa, como Google Maps10 e OpenStre-

etMaps11, como também vários modos de visualização, como vista de mapa, satélite ou híbrida. Inclui 

também suporte para as cartas militares portuguesas.  

Esta vista de mapa possui opções de visualização como zoom in e zoom out, incluindo uma opção de 

zoom customizado em que se seleciona a parte do mapa onde nos queremos focar e o programa 

ajusta o zoom de forma a conter a parte do mapa selecionada. O zoom pode ser efetuado através de 

botões como também através do rato, usando a roda e o duplo clique. O mapa também pode ser ar-

rastado com o rato, e também através de botões, para alterar a vista. Existe também um modo onde 

podemos escolher os percursos e atividades do documento selecionado que são mostrados, assim 

como a cor de cada um (Figura 3.3). Cada percurso e atividade suporta apenas uma cor. 

Cada percurso, para além de estar desenhado no mapa através da ligação de todos os seus pontos, 

mostra ainda os pontos de início e fim de cada um. 

                                                   
10 Google Maps (maps.google.com//, visto em 09/05/2016) 
11 OpenStreetMaps (www.openstreetmap.org/, visto em 09/05/2016) 
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Figura 3.3 - Vista de mapa do TrackIt. Podem-se ver dois percursos simultaneamente, um de cada cor, 
sobre mapa importado de Google Maps. 

 

Nesta vista, com o botão direito do rato é possível aceder a mais operações. Podemos criar waypo-

ints, dando-lhes um nome, que podem ser acedidos no documento. Isto é possível para percursos e 

atividades. Para percursos está também disponível a opção de criar um lap ou um course point. Um 

course point é um waypoint que está associado ao percurso, com informações de navegação ou pon-

tos de interesse. Enquanto um course point tem de ser criado num percurso, um waypoint pode ser 

criado em qualquer ponto do mapa. Para criar um lap o TrackIt divide o lap do percurso que tem o 

ponto selecionado em duas, com este ponto sendo o ponto de divisão. Podemos ver um percurso 

com vários laps na Figura 3.4. Este menu do botão direito do rato também tem funções para apagar 

course points e laps desde que o elemento correto esteja selecionado. 
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Figura 3.4 - Percurso com quatro laps. Cada lap corresponde aos segmentos entre cada ponto assina-
lado, sendo o que está desenhado a laranja o que está selecionado. 

 

Por fim, é possível aceder ao modo de edição. Este modo permite a adição e remoção de pontos a 

um percurso. Iremos ver estas operações em mais detalhe em 3.2.8. 

3.2.3. Vista de Sumário 

A vista de sumário é onde é possível ver a informação de um elemento do TrackIt (percurso, ativida-

de, ponto, lap, etc.) no geral. A informação está agrupada por categorias em painéis expansíveis. Os 

dados estão formatados de acordo com o seu tipo.  

A vista de sumário pode set observada na Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 - Vista de sumário do TrackIt. 
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3.2.4. Vista de Gráfico 

A vista de gráfico mostra o perfil de elevação de um percurso ou atividade e os seus dados de de-

sempenho graficamente. O gráfico tem capacidade de mostrar vários dados no eixo vertical, como a 

elevação, velocidade e ritmo cardíaco, simultaneamente, e no eixo x podem-se escolher entre dois 

modos, distância e tempo. Isto é visível na Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 - Vista de gráfico do TrackIt. Variação de altitude, velocidade e ritmo cardíaco ao longo do 
tempo. 

Na vista de gráfico é possível observar cada ponto na vista de mapa, quando se passa com o cursor 

pelos pontos do gráfico. Também é possível selecionar cada ponto individualmente, vendo a informa-

ção desse ponto na vista de sumário. Por fim, é possível selecionar um ponto e arrastar o rato até 

outro ponto. Isto seleciona essa secção do percurso ou atividade, fazendo zoom na vista de mapa e 

na vista de gráfico para essa secção (Figura 3.7 e Figura 3.8).  

 

Figura 3.7 - Vista de gráfico com secção selecionada. 

 

Figura 3.8 - Vista de gráfico com zoom na secção selecionada. 

Na vista de gráfico também podemos decidir mostrar marcas de subidas e descidas e também os 

course points. Existe também o modo de smoothing onde é realizada uma operação para fazer com 

que um percurso ou atividade não tenham variações de altitude e velocidade demasiado bruscas. 
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3.2.5. Vista de Dados 

A vista de dados permite analisar vários dados relevantes de percursos, atividades e dos elementos 

que os constituem. Podemos alterar o tipo de elementos analisados na própria vista, para vermos 

dados dos próprios percursos e atividades ou de elementos de hierarquia mais baixa, como laps e 

pontos. É possível selecionar cada elemento e, caso seja possível, vê-lo em destaque na vista de 

mapa. Esta vista é útil para analisar vários dados, particularmente depois de serem executadas ope-

rações sobre os percursos. Um exemplo desta vista e daquilo que podemos ver encontra-se na Figu-

ra 3.9. 

 

Figura 3.9 - Vista de Dados de uma atividade no modo de visualização de pontos. Podemos ver vários 
dados referentes a cada ponto como a velocidade, distância total, distância desde o ponto anterior, de-
clive, entre outros. 

3.2.6. Vista de Mensagens 

A vista de mensagens permite ver informação sobre erros da aplicação e resultados de operações. 

Esta vista possui seis modos de visualização de mensagens (trace, debug, info, warning, error, fatal 

error) dependendo do nível de detalhe necessário de cada operação (Figura 3.10). 

 

Figura 3.10 – Vista de mensagens. 

  

3.2.7. Base de dados 

O TrackIt guarda várias das suas preferências internamente, como a linguagem da interface e tam-

bém opções de algumas operações. No entanto, tem também uma base de dados externa. Esta base 
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de dados tem tabelas (Tabela 3.1) que permitem ao TrackIt guardar metadados de percursos e ativi-

dades de forma a poder carregá-los quando se abrir novamente a aplicação. Ao guardar parâmetros 

como o nome (name) dos percursos e atividades que foram carregados pelo TrackIt e o caminho (fi-

lepath) do ficheiro a que estão associados na tabela GPSFiles, o TrackIt tem a informação necessária 

para voltar a carregar os mesmos percursos e atividades quando for aberto novamente e restaurar os 

seus nomes, caso tenham sido alterados. 

Tabela GPSFiles Picture Audio Video 

Parâmetros Filepath Filepath Filepath Filepath 

 Name Name Name Name 

 MinLongitude Longitude Longitude Longitude 

 MaxLongitude Latitude Latitude Latitude 

 MinLatitude Altitude Altitude Altitude 

 MaxLatitude Container Container Container 

  ParentName ParentName ParentName 

 

Tabela 3.1 – Estrutura da base de dados antes deste trabalho. 

 

Também há tabelas para Imagem (picture), Áudio (audio) e Vídeo (video). Embora ainda não tenha 

suporte para ficheiros de áudio e vídeo, o TrackIt suporta a importação de imagens JPEG de forma a 

serem associadas a um percurso ou atividade e também a uma localização geográfica. A tabela de 

imagens serve para o TrackIt guardar a informação sobre essas imagens para as conseguir repor 

quando é aberto novamente. 

3.2.8. Operações 

O TrackIt suporta várias operações, sobretudo operações que permitem editar um percurso. Como foi 

visto anteriormente, o TrackIt pode abrir vários tipos de ficheiro. Sempre que é aberto um ficheiro é 

criado um novo documento onde são adicionados os percursos e atividades que estão nesse ficheiro. 

Também é possível importar ficheiros. Esta operação vai adicionar os percursos e atividades desse 

ficheiro ao documento que está selecionado em vez de criar um novo. Também como já vimos, po-

demos exportar percursos e atividades e importar imagens/fotografias. As imagens/fotografias podem 

ser organizadas através de uma operação que deteta automaticamente a sua localização geográfica. 

Para percursos e atividades é possível renomeá-los, apagá-los do TrackIt e removê-los da base de 

dados. Também há operações para detetar subidas e descidas e para as marcar na vista de mapa. 

Existe também uma operação de simplificação cujo objetivo é tornar um percurso mais simples, re-

movendo pontos mas mantendo-o o mais próximo possível do percurso original.  

Existe ainda a operação de consolidação. Esta é uma operação bastante importante pois é utilizada 

para consolidar todos os dados de um percurso ou atividade, de forma a serem válidos, consistentes 
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e o mais completos possível. Estes dados devem-se manter assim se for executada alguma operação 

que os modifique. A operação de consolidação certifica-se que estes requisitos são satisfeitos vali-

dando os dados (verifica se a informação está presente), corrigindo-os (recálculos para os dados se 

manterem consistentes), calculando informação em falta (indo buscar dados de elevação ou calcu-

lando declives, por exemplo) e calculando dados do sumário (ganhos de elevação ou velocidade mé-

dia, por exemplo). Todos os elementos do modelo de domínio suportam esta operação. Ela é chama-

da primeiro nos elementos no topo da hierarquia (percursos, atividades e waypoints) sendo depois 

chamada para cada um dos elementos que os constituem, dos de hierarquia mais elevada para os de 

mais baixa. A operação de consolidação suporta três modos diferentes: 

 Básico: Assegura consistência de dados e informação temporal, corrige dados inválidos e as-

sume uma velocidade constante de 10km/h (na versão anterior a este trabalho) caso a infor-

mação temporal não exista. 

 Sumário: faz o mesmo que o nível básico e preenche dados em falta através de recálculos, 

interpolação de valores ou mesmo indo buscar a informação em falta a fontes externas. 

 Recálculo: faz o mesmo que o modo de sumário e recalcula toda a informação disponível, ex-

ceto informação de posição (longitude, latitude e altitude). 

A operação de consolidação é executada automaticamente quando um ficheiro é aberto ou importado 

ou quando é executada uma operação que altera os dados de um percurso. Esta operação também 

está disponível para ser executada manualmente pelo utilizador. 

Estas são apenas algumas operações do TrackIt. Vamos agora ver as operações de edição de per-

cursos, operações essas que são relevantes para os objetivos deste trabalho, em particular para as 

operações de undo e redo. 

Como já vimos, o TrackIt tem um modo de edição de percursos, acessível através da vista de mapa. 

Neste modo, para adicionar um ponto, basta clicar na zona do mapa onde queremos adicionar o novo 

ponto e este será adicionado ao final do percurso. Para adicionar pontos ao início ou meio do percur-

so é necessário utilizar a tecla shift e depois usar o rato novamente. Para um novo ponto no início o 

TrackIt adiciona-o simplesmente. Para um ponto no meio localiza os dois pontos mais próximos, à 

esquerda e à direita, para os “separar”. Depois liga o ponto à esquerda ao novo e, por fim, o novo ao 

ponto à direita (Figura 3.11). Para todos estes casos de adição de pontos, é feito um recálculo da 

informação do percurso para ter em conta os novos tempos e distâncias. O mesmo é feito para remo-

ção de pontos. Os pontos que são adicionados utilizavam uma velocidade constante, cerca de 10 

Km/h, uma vez que o TrackIt apenas suportava bicicleta de estrada como desporto.  
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Figura 3.11 - Pontos adicionados ao meio do percurso, no TrackIt. 

Ao adicionar pontos podemos utilizar diversas opções como o tipo de routing, trajeto mais rápido ou 

mais curto, método de transporte, a pé ou de carro (ou outro transporte que siga as regras de trânsi-

to), se queremos evitar estradas com portagem, entre outros. Mas se só estamos a adicionar um pon-

to de cada vez, estas opções não fazem muito sentido pois o TrackIt faz logo a ligação direta desde o 

percurso até ao novo ponto, em linha reta. No entanto, existe a opção de seguir a estrada (follow ro-

ads). Esta opção só funciona para adicionar pontos ao final do percurso. Quando esta opção está 

ativa e adicionamos um ponto, o TrackIt vai utilizar o método de routing da Google, usando a Google 

Maps Directions API [13], estando esta opção apenas disponível se estivermos a utilizar Google Maps 

e tivermos uma ligação Internet ativa. A ligação à Internet é necessária pois o TrackIt vai enviar in-

formações sobre a origem (neste caso o ponto final do percurso original) e o destino (o novo ponto 

que queremos adicionar), para além das outras opções que vimos anteriormente. A partir daí, é cria-

do um trajeto entre a origem e o destino, podendo ter vários pontos entre eles, de acordo com as op-

ções selecionadas, que é enviado para o TrackIt. Por fim, o TrackIt vai ligar este novo trajeto ao final 

do percurso original. Este novo trajeto inclui course points, com informações de direção. Um exemplo 

de um percurso antes do follow roads e depois do follow roads pode ser visto na Figura 3.12 e na 

Figura 3.13, respetivamente. No fundo, este método vai acrescentar um novo percurso ao final do 

percurso original. No entanto, esta versão do TrackIt não efetuava cálculos para a nova parte do per-

curso, ficando com a velocidade a zero e alterando os tempos para valores sem sentido. 
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Figura 3.12 - Percurso antes de follow roads. 

 

Figura 3.13 - Percurso depois de follow roads. 

 

Como outras opções de edição de percursos temos a operação de inversão (reverse). Esta operação 

vai inverter um percurso, reordenando os pontos desde o final para o inicial, e recalcular os seus 

tempos tendo em conta as diferenças de tempos originais entre pontos consecutivos. O resultado é 

um percurso percorrido do final para o início. É de notar que esta operação é feita cegamente, ou 

seja, os tempos não são recalculados, por exemplo, em função de subidas ou descidas. 
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Temos também as operações de junção (join) e divisão (split) de percursos. A operação split vai pe-

gar num ponto selecionado pelo utilizador e criar dois percursos, um desde o ponto inicial até ao pon-

to selecionado e outro desde o ponto selecionado até ao ponto final. Estes percursos depois são con-

solidados para os dados ficarem consistentes. A operação de join une dois ou mais percursos num 

só. O utilizador define a ordem como os percursos devem ser unidos e depois vai ser criado um per-

curso novo aos quais se vão juntado todos os pontos de cada percurso, pela ordem definida anteri-

ormente. Por fim, é feita a consolidação. É de notar que ao juntar percursos estes podem não ter pon-

tos em comum, ou seja, podem estar a longe um do outro. Por isso a consolidação é também impor-

tante para calcular os dados referentes ao espaço entre os pontos finais e iniciais de cada par de 

percursos pois estes podem não possuir informação respetiva àquele espaço entre percursos. Até 

agora não existia forma de o utilizador especificar a velocidade ou tempo em que esse espaço entre 

percursos seria percorrido. Também não era possível utilizar a função de follow roads para criar uma 

rota entre percursos, em vez de ser criada apenas uma linha reta que os une. 

O TrackIt tem também uma operação de deteção de pausas. Esta operação deteta todas as secções 

de percursos e atividades cuja velocidade esteja abaixo de um limite definido pelo utilizador nas pre-

ferências da aplicação. O resultado é escrito num ficheiro de texto, podendo o TrackIt abri-lo imedia-

tamente a seguir a esta operação. Esta operação é utilizada durante a operação de remoção de todas 

as pausas de um percurso. Todos os pontos que pertencem a uma pausa são removidos do percurso 

seguindo-se uma consolidação dos dados. Embora existisse esta operação de remoção de todas as 

pausas não existiam formas de inserir ou alterar uma pausa ou de remover uma pausa individual. 

Por fim, temos uma operação para definir o ritmo de um percurso (set pace). Esta operação tem vá-

rios modos de funcionamento: 

 Percentagem de velocidade (speed percentage): define a nova velocidade média do percurso 

como uma percentagem da velocidade média original 

 Percentagem de tempo (time percentage): define o novo tempo total do percurso como uma 

percentagem do tempo total original 

 Velocidade definida (target speed): o utilizador pode definir a nova velocidade média do per-

curso 

 Tempo definido (target time): o utilizador pode definir o novo tempo total do percurso 

 Velocidade definida constante (constant target speed): o utilizador define uma nova velocida-

de que é usada para calcular os tempos de cada ponto calculando o tempo necessário para 

percorrer a distância desde o ponto anterior. 

 Ritmo inteligente (smart pace): o TrackIt calcula as velocidades e tempos em cada ponto au-

tomaticamente, de acordo com uma tabela que lhe dá a velocidade esperada dependendo do 

declive de cada ponto. Só funcionava para bicicleta. 

Para todos os casos menos o de smart pace, de acordo com a velocidade ou tempo que se deseja, 

vai ser calculada uma constante que depois é multiplicada pela velocidade de todos os pontos. Por 
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exemplo, se quisermos uma velocidade média de 50% em relação à original, a velocidade em cada 

ponto será multiplicada por ½.  

Sempre que esta operação é utilizada há a opção de incluir ou não as pausas. O que é que isto signi-

fica? Ao não incluir as pausas, apenas os pontos que não pertencem a uma pausa são afetados. Ao 

incluir as pausas, todos os pontos são afetados, independentemente de pertencerem ou não a uma 

pausa. 

3.3. Soluções 

Após vermos os vários componentes do TrackIt e as suas operações, vamos agora ver qual o suporte 

que a aplicação tinha para a implementação das soluções dos objetivos propostos. 

3.3.1. Undo/Redo 

Uma das lacunas existentes no protótipo desenvolvido anteriormente era o facto de o utilizador não 

conseguir desfazer ou refazer uma ação, ou seja, efetuar um undo ou um redo, caso fosse necessá-

rio. Para tal é necessário primeiro ver o que são estas operações. Segundo [14] a função de undo 

difere do ponto de vista do sistema e do utilizador. Para o sistema, o undo é uma função que faz algo. 

Para o utilizador, o undo é uma intenção de recuperar um estado anterior podendo esta recuperação 

utilizar qualquer função do sistema, não apenas a função de undo, logo, é benéfico o sistema ter uma 

ferramenta que permita que o utilizador realize a sua intenção, sendo esta ferramenta a função de 

undo. O undo é então uma intenção de utilizador facilitada por uma função do sistema [15].Na maior 

parte dos sistemas, esta função permite ao utilizador regressar ao estado anterior, ou seja, é uma 

função que apaga ou remove o efeito que a ação anterior teve sobre o sistema. E se essa ação for o 

próprio undo? Alguns sistemas assumem que fazer um undo de um undo faz com que o estado do 

sistema volte ao que era anteriormente, ou seja, a ação de que o undo fez é desfeita, voltando ao 

estado original. Este tipo de undo é denominado de flip-undo. Para outros sistemas que não assu-

mem o último caso, o undo de um undo é ignorado, assumindo-se que a função de undo serve para 

regressar ao estado anterior, num conjunto de estados possíveis, do mais recente para o mais antigo, 

tantas vezes como as suportadas pelo sistema. Como tal, se um sistema tem um conjunto de estados 

anteriores, para ser utilizado pela função de undo, é necessário que tenham também um mecanismo 

para facilitar ao utilizador reverter o undo, caso este tenha recuperado um estado mais antigo do que 

o desejado. Surge então a necessidade de uma função de redo. A função de redo é a inversa da fun-

ção de undo, ou seja, enquanto o undo permite ao utilizador recuperar o estado anterior, do mais re-

cente para o mais antigo, a função de redo permite-lhe desfazer essa recuperação, recuperando o 

estado seguinte, do mais antigo para o mais recente. Para este tipo de undo/redo, existem duas for-

mas básicas de os executar. Pode-se guardar os estados do sistema em memória, e as funções de 

undo/redo comportam-se simplesmente como as funções push/pop de uma pilha, ou pode-se apenas 

guardar as ações efetuadas e fazer com que uma chamada à função de undo/redo faça com que se-

jam efetuadas todas as operações necessárias para as desfazer/refazer. A primeira opção, embora 

mais simples, é pouco eficiente no âmbito do protótipo existente pois há uma grande quantidade de 



37 
 

dados que teriam que ser guardados em memória. A segunda opção é mais prática pois temos ape-

nas de guardar o tipo de ação que foi efetuada juntamente com o mínimo de informação necessária 

para esta ser desfeita/refeita. 

Originalmente, as operações que queríamos que o undo/redo suportassem eram: 

 Adicionar pontos 

 Remover pontos 

 Alteração do tempo inicial de um percurso 

 Alteração do tempo final de um percurso 

 Inversão de percursos 

 Criação de percurso de retorno 

 Join 

 Split 

 Adicionar pausas 

 Remover pausas 

 Set Pace 

As operações de adicionar e remover pausas e de alterar o tempo inicial e final não existiam, sendo 

necessário implementá-las. Além disso, muitas destas operações possuem uma operação simétrica, 

adicionar e remover pontos, join e split, adicionar e remover pausas. A inversão é simétrica dela pró-

pria pois inverter um percurso invertido resulta no percurso original. Temos também uma operação 

nova nesta iteração do TrackIt, para criar um percurso de retorno, ou seja, um percurso inverso cujo 

tempo de início é igual ao tempo final do percurso original. Esta operação não é simétrica. O set pace 

também é simétrico dele próprio pois como as velocidades de cada ponto serão sempre multiplicadas 

por constantes, basta multiplicar pela constante inversa para se obter o percurso original. Apenas a 

opção de smart pace é que necessita ser tratada se forma diferente (em 4.2.1, pág. 60). Logo, optá-

mos pela segunda opção de undo/redo pois na maior parte dos casos não necessitamos de guardar 

muita informação para recuperar o estado anterior/posterior. 

3.3.2. Novos Desportos 

Anteriormente, o TrackIt apenas suportava um único tipo de desporto, bicicleta de estrada. No entan-

to, o código já tinha algum suporte para vários desportos, utilizando as definições do protocolo FIT12 

(Anexo 2 e 3) Este protocolo utiliza as noções de desporto e sub-desporto. Um desporto é o desporto 

realizado pelo utilizador e um sub-desporto é uma melhor especificação do tipo de desporto. O 

TrackIt utilizava estas definições de uma forma muito básica, criando dois campos para percursos e 

atividades para o desporto e sub-desporto que não eram utilizados. 

 

                                                   
12 FIT SDK (https://www.thisisant.com/resources/fit/, visto em 09/05/2016) 
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No Capítulo 1 vimos os tipos de desportos que queríamos suportar. Mas com esta inclusão de sub-

desportos foram feitas algumas alterações. Passámos a ter os desportos: 

 Genérico (generic) 

 Corrida (running) 

 Ciclismo (cycling) 

 Andar (walking) 

 Esqui cross-country (cross-country skiing) 

 Esqui alpino (alpine skiing) 

 Snowboarding 

 Caminhada (hiking) 

 Navegação, percursos náuticos (sailing) 

Além disto temos agora também os sub-desportos (ou modalidades): 

 Genérico (generic) 

 Estrada (road) 

 Trilho (trail) 

 Pista (track) 

 Montanha (mountain) 

 Slalom  

 Slalom Gigante (giant slalom) 

 Super-G 

 Downhill 

 Lazer (leisure) 

 Águas abertas (open water) 

Como só iremos suportar estes desportos, o desporto e sub-desporto genérico servem para quando 

não temos suporte para aquele que pretendemos. Além disso, foi necessário adicionar mais despor-

tos aos descritos no protocolo FIT pois não existiam muitos dos sub-desportos associados ao esqui 

alpino. 

Cada desporto vai estar associado a um ou mais sub-desportos, como vemos na Tabela 3.2. 
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Desporto Sub-desportos 

Genérico Genérico 

Corrida Estrada, Trilho, Pista 

Ciclismo Estrada, Montanha 

Andar Estrada, Trilho 

Esqui cross-country Pista, Montanha 

Esqui alpino Pista, Slalom, Slalom Gigante, Super-G, Downhill, Lazer 

Snowboarding Downhill, Montanha 

Caminhada Trilho 

Navegar Águas abertas 

 

Tabela 3.2 – Associação entre desportos e sub-desportos. 

 

Como o objetivo de suportar vários desportos é o de a aplicação poder ajustar valores de acordo com 

o desporto efetuado foi necessário determinar que parâmetros que os deportos podiam ter fariam 

sentido no âmbito do TrackIt e também quais os seus valores por omissão. Após analisar os vários 

parâmetros que queríamos utilizar no TrackIt chegámos à seguinte lista: 

 Velocidade média por omissão (default average speed): a velocidade a utilizar quando não há 

informação de velocidade. Cada percurso tem de ter a sua velocidade pois não faz sentido 

desportos como esqui alpino e corrida utilizarem a mesma; 

 Velocidade máxima permitida (maximum allowed speed): a velocidade máxima permitida num 

percurso. Não faz sentido, por exemplo, termos um percurso de corrida com velocidades aci-

ma de 100km/h. Este parâmetro foi considerado apenas para trabalho futuro e ainda não é 

utilizado; 

 Velocidade do limiar de pausa (pause threshold speed): Velocidade abaixo da qual se consi-

dera que um ponto pertence a uma pausa. Cada desporto deve ter um limiar adequado às ve-

locidades médias particulares; 

 Duração de pausa por omissão (default pause duration): Ao inserir uma pausa, o tempo por 

omissão sugerido ao utilizador, embora este o possa alterar; 

 Seguir a estrada (follow roads): se utiliza a opção de follow roads ou não. Existem combina-

ções de desportos e sub-desportos como corrida e ciclismo de estrada que a devem seguir; 

 Distância máxima de alerta do join (join maximum warning distance): numa operação join, 

qual a distância máxima para alertar o utilizador de que os percursos estão muito afastados. 

Isto depende do desporto pois fazer 1 Km em bicicleta é diferente de fazer 1 km em caminha-

da. 

 Tolerância de distância de união no join (join merge distance tolerance): numa operação join, 

a distância mínima para o ponto final do primeiro percurso e o ponto inicial do segundo per-
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curso serem considerados como sendo o mesmo ponto. Serve para distinguir operações de 

join em que se juntam percursos com trajetos seguidos. 

 Tolerância de tempo de união no join (join merge time tolerance): numa operação join, o in-

tervalo de tempo máximo para o ponto final do primeiro percurso e o ponto inicial do segundo 

percurso serem considerados como sendo o mesmo ponto. Uma variação da join merge dis-

tance tolerance utilizando intervalos de tempo em vez de distância. Ainda não é utilizado. 

 Limite de declive (grade limit): Declive máximo que se espera de um desporto. Desportos em 

estrada terão declives mais baixos do que desportos em montanha, por exemplo. Este campo 

é utilizado para a identificação de subidas e descidas por código de cor. 

Alguns destes parâmetros já era utilizados pelo TrackIt de uma forma extremamente básica. A veloci-

dade média por omissão era constante e de 10km/h. A velocidade do limiar de pausa era definida 

pelo utilizador nas preferências da aplicação mas só era utilizada para o percurso ou atividade corren-

te. A distância máxima de alerta do join era uma constante de 100 metros. Os outros parâmetros fo-

ram adicionados de forma a complementar novas operações, alterações a operações existentes ou 

como base para alterações futuras. Cada um destes parâmetros tem dois valores, um valor por omis-

são que não pode ser alterado e um valor corrente, que pode ser alterado pelo utilizador. O valor por 

omissão é utilizado quando se inicia a aplicação pela primeira vez e para o utilizador poder reverter 

para os valores por imissão caso o deseje. 

Após identificação destes parâmetros foi necessário encontrar valores adequados para cada combi-

nação de desporto e sub-desporto. Isto é algo complicado pois existem muitas variáveis que impossi-

bilitam um único valor correto, como a idade, peso e sexo dos atletas, por exemplo. Também é difícil 

encontrar valores para o tempo das pausas ou o seu limiar de velocidade. Logo, optámos por uma 

pequena análise de vários percursos de forma a encontrar valores próximos daquilo que é esperado 

para cada desporto, embora este não seja o método ideal. Desta forma teremos valores adequados a 

cada desporto. No futuro poderá ser feita uma análise muito mais detalhada para encontrar os melho-

res valores para cada parâmetro mas, por agora, os valores encontrados servem como forma de tes-

tar a aplicação. Estes valores encontram-se no Anexo 4. 

3.3.3. Análise e Comparação de Segmentos 

Para analisar e comparar segmentos, o que pretendemos é criar segmentos a partir de um percurso, 

selecionar dois ou mais, comparar alguns dos seus dados e compará-los visualmente. O TrackIt já 

possui uma implementação de segmentos (TrackSegment) e, além disso, também suporta laps. Os 

segmentos do TrackIt são utilizados para identificar os graus de subidas e descidas para bicicleta de 

estrada, não podendo ser criados manualmente. Os laps podem ser criados pelo utilizador e, inicial-

mente, pareciam uma boa escolha. No entanto surgiu um problema. Se tivermos um percurso com 

dois laps, um desde o ponto inicial do percurso até ao ponto n e outro desde o ponto n+1 até ao ponto 

final, não conseguimos ter apenas dois laps pois um é criado para o troço desde n até n+1 (Figura 

3.14). 
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Figura 3.14 – Lap extra criada no TrackIt para unir duas laps à sua volta. 

Além disso, os laps são muito utilizados para cálculos internos, pois a operação de consolidação pro-

paga-se aos elementos de hierarquia mais baixa, como os laps. Isso fez com que não quiséssemos 

alterar os laps de forma a não causar problemas aos cálculos internos no futuro .  

Optámos então por uma maneira diferente de criar os segmentos. Em vez de laps utilizámos percur-

sos. Utilizar percursos tem algumas vantagens. Podemos vê-los simultaneamente na vista de mapa 

enquanto com laps só podemos ver as que pertencem a um percurso. Temos também acesso a todas 

as operações sobre percursos do TrackIt enquanto para laps só temos operações para as adicionar 

ou remover. Ficámos então com estes segmentos que internamente são percursos. 

A partir daí foi necessário decidir quais os critérios de criação destes segmentos. Optámos pelos se-

guintes métodos: 

 Número de segmentos: divisão de um percurso em n segmentos. Esta divisão é feita através 

da distância, criando n segmentos de distância o mais igual possível. Optámos pela distância 

e não pelo tempo para uma melhor representação visual de igualdade (Figura 3.15). 

 Duração: divisão de um percurso em segmentos de duração t. O último segmento terá sem-

pre duração igual a t ou menor. 

 Distância: divisão de um percurso em segmentos com distância percorrida d. O último seg-

mento terá sempre distância percorrida igual ou menor a d. 

 Seleção: utilizando a seleção da vista de gráfico, é criado um segmento com todos os pontos 

selecionados. 
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Figura 3.15 – Divisão de um percurso em 10 segmentos. 

Em relação aos dados dos segmentos que queremos comparar, optámos pela distância total do seg-

mento, a distância desde o início do percurso, o tempo em movimento no segmento e o tempo em 

movimento desde o início do percurso (Figura 3.16). Existe também suporte para acrescentar mais 

dados, caso seja necessário. 

 

Figura 3.16 – Tabela de comparação de segmentos. 

O suporte de criação de segmentos foi também implementado para melhor analisar visualmente par-

tes de percursos que se sobrepõem. Para isso ser possível, sempre que comparamos segmentos 

sobrepostos (Figura 3.17) é feita uma deslocação de todos os segmentos exceto o primeiro (Figura 

3.18). Para além disso cada segmento tem a sua própria cor de forma a se distinguirem melhor. 

 

Figura 3.17 – Três segmentos sobrepostos. Todos começam no ponto A e terminam respetivamente 
nos pontos B, C e D. 
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Figura 3.18 – Deslocamento de segmentos sobrepostos. 

 

3.3.4. Identificação de subidas e descidas por código de cor. 

Inicialmente, a nossa ideia para a identificação de subidas e descidas com códigos de cor era utilizar 

os códigos já existentes para alguns desportos e criar um código genérico para todos os outros des-

portos. No entanto acabámos por optar apenas pelo código genérico. Embora alguns desportos te-

nham o seu próprio código, estes não são os mais adequados para o TrackIt. Dando o exemplo do 

esqui, este desporto tem um código de cores por nível de dificuldade da pista, que está associado ao 

declive. Verde para fácil, azul para moderada, vermelho para difícil e preto para muito difícil. No en-

tanto, este é apenas o código Europeu. Existem mais códigos dependentes da região que são dife-

rentes. O Norte-americano, por exemplo, utiliza verde, azul, um losango preto e um losango preto 

duplo, do mais fácil para o mais difícil. Não só mudam os códigos por região como também a forma 

de os classificar. Além disso, para a classificação também entram dados como a largura da pista, 

algo que não conseguimos determinar no TrackIt. Por isso, optámos por um código genérico para 

todos os desportos, de forma a simplificar. 

Outra coisa que teve de ser alterada da proposta original foi o método de utilizar as cores no percur-

so. Cada percurso do TrackIt suporta apenas uma cor sólida pois os percursos utilizam uma classe 

(ColorSchemeV2) para definir a sua cor. Esta classe é definida de forma a utilizar uma cor sólida para 

preencher as linhas que definem um percurso na vista de mapa. A ideia original de utilizar um gradi-

ente não funciona assim. Em vez de um gradiente puro optámos por um código de cores constantes, 

capazes de formar uma espécie de gradiente ao observar um percurso na sua totalidade (Figura 

3.19). 
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Figura 3.19 – Percurso com subidas e descidas identificadas por cores. 

O código de cores utiliza o declive para detetar subidas e descidas. As subidas vão desde o amarelo 

até ao vermelho, do declive plano até ao declive máximo definido pelo desporto, e as descidas vão 

desde o amarelo até ao verde, do declive plano até ao simétrico do declive máximo positivo, neste 

caso o declive negativo máximo, definido pelo desporto. Cada cor representa um intervalo de valores 

de declive, sendo o plano representado pelo intervalo do meio da escala. 

Desportos que só se preocupam com as descidas como o esqui, utiliza o mesmo código para a totali-

dade das descidas, com o amarelo, nesse caso, a representar o declive de descida intermédio, o ver-

de o declive negativo máximo e o vermelho o declive máximo positivo, embora os declives sejam to-

dos de descidas. As subidas são representadas a preto. Esta diferenciação do código de cores levou 

à criação de uma legenda para se melhor compreender os níveis de declive na vista de mapa. 

 

Figura 3.20 – Legenda de um percurso com subidas e descidas identificadas por cores. É mostrada a 
cor associada a cada intervalo de valores de declive. 



45 
 

Os intervalos de declive são representados pelos segmentos do TrackIt (TrackSegment) uma vez que 

a sua função era a de representar os graus das subidas e descidas para bicicleta de estrada. Desta 

forma a solução fica independente dos outros componentes.  

3.4. Sumário 

Neste capítulo analisámos o protótipo TrackIt e tudo aquilo que ele conseguia fazer antes deste traba-

lho. Esta análise é essencial para entender a implementação das soluções aos objetivos propostos. 

Analisámos também alguma teoria sobre estas soluções e a maneira como o TrackIt as consegue 

suportar. No Capítulo 4 veremos em maior detalhe a implementação destas soluções. 
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Capítulo 4 

Implementação 
4. Implementação 

No capítulo anterior analisámos a escolha das soluções para os objetivos propostos e a forma de as 

integrar no TrackIt. Neste capítulo vamos ver como cada uma dessas soluções foi implementada e 

também as ferramentas utilizadas para esse efeito. Para além disto iremos também ver algumas alte-

rações efetuadas ao protótipo de forma a corrigir e completar algumas operações existentes. 

4.1. Ferramentas 

O protótipo TrackIt foi desenvolvido originalmente através da Plataforma Java da Oracle, SE (Stan-

dard Edition), versão 7. Nesta nova iteração, o desenvolvimento foi efetuado com a versão 8, utilizan-

do a plataforma de desenvolvimento Eclipse13, versão 4.3 (Mars 1), para sistema operativo Windows 

de 64 bits. A interface do protótipo é criada através do Swing GUI Toolkit pertencente à Standard Edi-

tion do Java.  

Para construir a aplicação é utilizada a ferramenta Apache Maven14 que não só ajuda neste processo 

como também permite gerir dependências mais facilmente, como as bibliotecas utilizadas no protóti-

po, indo buscá-las automaticamente ao repositório central do Maven. Algumas bibliotecas utilizadas 

estão incluídas no protótipo pois não se encontram nesse repositório central, sendo necessário exe-

cutar o seguinte comando para as instalar corretamente, como por exemplo: 

mvn install:install-file -Dfile=<project_base_dir>/src/main/lib/ch.hsr.geohash-1.0.6.jar -

DgroupId=ch.hsr -DartifactId=geohash-java -Dversion=1.0.6 -Dpackaging=jar 

A base de dados utiliza o sistema de gestão de bases de dados SQLite15. 

Para o desenvolvimento desta iteração do TrackIt utilizámos o sistema de gestão e controlo de ver-

sões do GitHub16 devido à sua facilidade de uso. 

                                                   
13 Eclipse (https://eclipse.org//, visto em 09/05/2016) 
14 Apache Maven (https://maven.apache.org//, visto em 09/05/2016) 
15 SQLite (https://www.sqlite.org//, visto em 09/05/2016) 
16 GITHub (https://github.com//, visto em 09/05/2016) 



48 
 

4.2. Soluções 

4.2.1. Undo/redo e alteração de operações existentes 

No Capítulo 3 analisámos a forma que escolhemos para fazer o undo/redo. Vamos agora apresentar 

a sua implementação. O Swing GUI Toolkit que o protótipo utiliza para criar a sua interface possui 

uma classe UndoManager que serve para implementar operações undo e redo. No entanto, serve 

apenas para restaurar o estado anterior da aplicação e não para guardar certos dados e restaurar o 

estado anterior utilizando a operação inversa. Logo, decidimos criar uma classe UndoManagerCus-

tom para gerir as operações de undo e redo e uma classe UndoItem para criar os objetos que irão ser 

geridos pelo UndoManagerCustom.  

O UndoManagerCustom tem duas listas que, neste caso, funcionam como pilhas, uma para o undo e 

outra para o redo. Estas pilhas começam sempre vazias. Após ser realizada uma operação suporta-

da, é criado um UndoItem com a informação necessária para restaurar o estado anterior que depois é 

adicionado à pilha de undo. Sempre que uma outra operação suportada é realizada, ocorre o mesmo, 

com os novos objetos UndoItem a serem adicionados ao fim da pilha de undo. Quando o utilizador 

pede para realizar um undo, o objeto final da pilha de undo é removido e adicionado à pilha de redo. 

Este objeto é então tratado por funções próprias para cada operação que vão depois restaurar o es-

tado anterior. O mesmo acontece sempre que o utilizador pede para fazer undo, com os objetos a 

serem extraídos do final da pilha de undo e a serem inseridos no final da pilha de redo. O processo 

oposto é idêntico. Sempre que se pede para fazer redo, o objeto é removido do final da pilha de redo 

e adicionado ao final da pilha de undo. Sempre que se realiza uma nova operação, adicionando um 

novo elemento à pilha de undo, a pilha de redo é limpa, caso não esteja vazia. Este é o funcionamen-

to básico do UndoManagerCustom. 

Para criar o UndoItem foi necessário ver que dados é necessário guardar e estes podem variar imen-

so entre cada operação. Como tal, teríamos de ter vários construtores para cada operação o que tor-

naria o processo mais complicado. Logo, focámo-nos nos dados a guardar que as operações têm em 

comum. Estes valores fariam parte do construtor destes objetos e todos os outros seriam opcionais, 

ou seja, não são necessários no construtor do objeto. Desta forma, pudemos utilizar o padrão Builder 

para criar a classe UndoItem. Os dados a guardar que é obrigatório ter são os seguintes: 

 Nome: uma String que guarda o nome da operação realizada para se saber como realizar o 

undo e o redo. 

 Identificadores de percurso: todos os objetos do TrackIt têm indentificadores únicos. Neste 

caso guardamos os Ids dos percursos alterados pela operação efetuada para a aplicação sa-

ber a que percursos se tem de referir para realizar o undo e redo. 

 Identificador de documento: o Id do documento onde se encontram os percursos que foram 

alterados pela operação efetuada pois não conseguimos aceder diretamente aos percursos, 

temos de aceder primeiro ao documento para conseguir aceder aos percursos. 
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Estes são os dados essenciais a guardar para conseguirmos saber onde e como realizar o undo/redo. 

Os dados específicos a cada operação são só guardados nessas operações.  

Os indentificadores são guardados em vez do objeto para não desperdiçar recursos do sistema. No 

entanto, isto criou alguns problemas. As operações do TrackIt, geralmente, criam um percurso tempo-

rário que depois vai substituir o antigo. Isto faz com que este novo percurso tenha um identificador 

diferente, causando problemas quando se realiza um undo/redo pois o identificador que guardámos já 

não existe. Para contornar este problema, optámos por fazer com que estes novos percursos tenham 

sempre o mesmo Id.  

As operações de undo e redo funcionam através de um conjunto de operações de suporte. As opera-

ções de undo e redo executam uma função principal undoRedo que vai fazer o seguinte: 

 Vê se foi chamada pelo undo ou pelo redo e vai buscar o objeto UndoItem corresponde à pi-

lha respetiva do UndoManagerCustom. 

 Vai ver se é possível executar um undo ou redo vendo se os Ids dos documentos e percursos 

guardados ainda existem no TrackIt. Caso não seja possível é apresentada uma mensagem 

de erro. Caso contrário prossegue. 

 Através do objeto UndoItem determina a operação que lhe deu origem. Para cada operação 

que suporta undo e redo, existe uma operação de setup que é executada. 

 Executa a lógica do UndoManagerCustom alterando as pilhas de undo e redo para refletir o 

seu estado atual. 

Existem várias operações de setup, uma para cada operação suportada. Estas operações têm como 

objetivo extrair os dados guardados do objeto UndoItem e, conforme seja um undo ou redo, efetuar 

as operações necessárias para chegar ao estado esperado. Vamos agora ver como é que este esta-

do é atingido, para cada operação do TrackIt. 

Alterar tempo inicial e final de um percurso 

Alterar o tempo inicial de um percurso é uma nova operação implementada nesta iteração do TrackIt. 

É pedido ao utilizador uma nova data de início, com a nova hora, dia, mês e ano (Figura 4.1). De se-

guida é calculada a diferença de tempo entre o tempo do ponto inicial e o dado pelo utilizador que 

depois irá ser atribuída ao ponto inicial, recalculando os tempos de todos os pontos seguintes através 

de uma operação de consolidação. A operação para alterar o tempo final funciona da mesma forma, 

apenas para o ponto final em vez do inicial. 
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Figura 4.1 – Caixa de diálogo da alteração do tempo inicial de um percurso. 

Estas operações são simétricas delas próprias, pois se alterarmos o tempo inicial de um percurso 

basta alterá-lo novamente para o tempo antigo para voltarmos ao estado inicial. Logo, para efetuar o 

undo e o redo é necessário guardar o tempo antigo, para sabermos o tempo ao qual queremos voltar 

no undo, e o novo tempo indicado pelo utilizador, para sabermos qual o tempo que o redo utiliza.  

Adicionar e remover pontos 

Ao adicionar um ponto a um percurso este é adicionado à lista de pontos desse percurso no índice 

que corresponde à sua posição. Ao remover um ponto, este é removido dessa mesma lista. Após 

estas duas operações são efetuados recálculos para os dados do percurso e dos outros pontos terem 

em conta estas alterações. Além disso, estas duas operações são simétricas pois se removermos um 

ponto que adicionámos voltamos ao estado inicial e vice-versa. Para o undo e redo da adição é ne-

cessário guardar o índice do ponto adicionado, para sabermos qual é o ponto a remover no undo e a 

ser adicionado no redo, e o próprio ponto pois, como este será removido no undo, é necessário guar-

dar todos os dados do ponto para o podermos restaurar. Para a opção de remoção vamos guardar os 

mesmos dados. 

Também existe a opção de adicionar um ponto com follow roads, como já vimos, também denomina-

da como append route. Esta opção faz com que seja criado um percurso, desde o ponto final do per-

curso já existente até ao ponto definido pelo utilizador, seguindo a estrada. De seguida, estes dois 

percursos são unidos de forma a criar um único percurso. Esta opção foi corrigida para utilizar uma 

velocidade constante definida pelo utilizador nas preferências da aplicação para o novo troço do per-

curso. Como esta vai ser uma operação de união de percursos (join) a sua simétrica vai ser a de divi-

são (split) Para fazer o undo e o redo é necessário guardar o último ponto do percurso original e o 

seu índice, de forma a sabermos onde fazer o split, o fornecedor de mapa e a localização do ponto 

adicionado, pois são necessários para calcular o percurso adicionado no redo, assim como as opções 

de routing. Estas são as opções que podemos selecionar no modo de edição quando adicionamos ou 

removemos pontos referidas em 3.2.8. Para o undo é feito um split do novo percurso no ponto guar-

dado e para o redo é feito um novo append route com o fornecedor de mapa, a localização e as op-

ções de routing.  

Inversão de um percurso 

Como já foi visto anteriormente, a inversão de um percurso funciona reordenando os pontos de um 

percurso, desde o final para o inicial, e recalculando os seus tempos tendo em conta as diferenças de 
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tempos originais entre pontos consecutivos. Além disto, criámos uma nova operação para criar um 

percurso de retorno. Um percurso de retorno é semelhante a um percurso inverso mas o ponto inicial 

do percurso de retorno vai ser o mesmo que o ponto final do percurso original, com tempos também 

iguais, recalculando os dados de todos os outros pontos. É o percurso inverso do original mas como 

se os dois fossem realizados de seguida. Como podemos querer ver os dois percursos simultanea-

mente, esta operação tem também a opção de criar o percurso de retorno sem alterar o original, adi-

cionando-o ao mesmo documento. Ao contrário da operação normal de inversão, esta não vai ser 

simétrica a ela própria.  

Para estas duas operações temos apenas de guardar um único parâmetro, o modo como esta opera-

ção foi realizada, isto é, se foi uma operação de inversão normal, de retorno ou de retorno com cria-

ção de novo percurso. Os dados que necessitamos para fazer o undo e o redo encontram-se todos 

no percurso. A operação de inversão normal é simétrica logo, basta realizá-la novamente, tanto para 

undo como para redo. Para a operação de retorno sabemos a duração total neste novo percurso logo, 

o tempo inicial original será o tempo inicial do percurso de retorno menos a duração do percurso, pois 

esta será sempre a mesma. Para a operação de retorno com criação de novo percurso, não existe 

opção de undo e redo pois o percurso original encontra-se presente no documento. 

É de notar que, embora estejamos a utilizar a inversão como operação simétrica dela própria, isto não 

é sempre verdade. Se tivermos um percurso a descer e o invertermos ficamos com um percurso a 

subir mas as velocidades, na realidade, não deveriam ser iguais pois um trajeto a subir é realizado a 

uma velocidade diferente do que se fosse a descer. Por enquanto isto pode ser resolvido utilizando a 

operação de smart pace, de forma a definir o ritmo do percurso de acordo com o declive. No futuro, 

poderá ser feita uma correção do próprio algoritmo de inversão. 

Adicionar, alterar e remover pausas 

As opções de adicionar e remover uma pausa individual, e também de alterar a sua duração, são 

novas nesta interação do TrackIt. 

Para adicionar uma pausa, é necessário selecionar o ponto do percurso onde queremos que esta 

comece. Ao executar a operação é apresentada uma caixa de diálogo para o utilizador introduzir a 

sua duração, em horas, minutos e segundos (Figura 4.2), apresentando já a duração sugerida pelo 

tipo de desporto. 

 

Figura 4.2 – Caixa de diálogo para selecionar o tempo de uma pausa. 

Sabendo o percurso onde é adicionada a pausa, o ponto onde começa e a sua duração, a operação 

de adição de pausas começa por criar uma cópia desse ponto, que vai servir como ponto final da 
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pausa, e depois coloca as velocidades destes dois pontos a zero. O novo ponto vai ser adicionado ao 

percurso, na posição imediatamente a seguir ao ponto de início da pausa, e a duração da pausa vai 

ser adicionada à marca de tempo deste ponto, para a pausa ter a duração correta, e a todos os pon-

tos seguintes, para estes assumirem a existência da pausa e ajustarem as suas marcas de tempo. De 

seguida é executada a operação de deteção de pausas do TrackIt, para esta ser adicionada à lista de 

pausas do percurso e, por fim, é feita uma consolidação para manter os dados consistentes com as 

alterações. 

Para alterar a duração de uma pausa o processo é semelhante. Primeiro selecionamos um ponto 

pertencente à pausa à qual queremos alterar a duração. Ao executar a operação é apresentada uma 

caixa de diálogo semelhante à da operação de adicionar uma pausa. A diferença é que em vez de ser 

apresentada uma duração sugerida pelo desporto é antes apresentada a duração da pausa existente. 

De seguida, como o percurso já tem uma lista de pausas, incluindo a sua duração e os tempos inicial 

e final, vamos calcular a diferença entre a duração original da pausa e a nova dada pelo utilizador. 

Depois vamos procurar o ponto final da pausa e adicionamos-lhe esta diferença (pode ser negativa, 

caso seja uma redução da duração) e também a todos os pontos seguintes. Ao adicionar a diferença 

de duração da pausa ao ponto final não é necessário alterar nenhum outro ponto que pertença à pau-

sa. 

Para remover uma pausa individual selecionamos um ponto que lhe pertence. Ao executar a opera-

ção, vamos descobrir qual é a pausa a que o ponto pertence, ficando a conhecer o seu tempo inicial e 

final. De seguida vamos ver quais os pontos cuja marca temporal pertence ao intervalo entre os tem-

pos inicial e final da pausa. Com isto ficamos a conhecer os pontos que lhe pertencem. Ficamos tam-

bém a conhecer o primeiro e último ponto da pausa com os quais obtemos a duração da pausa, atra-

vés da diferença entre as suas marcas temporais. Com esta informação, podemos retirar a duração 

da pausa a todas as marcas temporais dos pontos posteriores. Além disso, removemos também os 

pontos da pausa ao percurso, consolidando no final para garantia a consistência dos dados e calcular 

a nova velocidade entre o ponto antes e a seguir à pausa. 

A operação para remover todas as pausas foi alterada nesta iteração do TrackIt. Nesta nova versão 

temos um ciclo onde vamos procurar pontos que pertençam a uma pausa. Se o ponto corrente per-

tencer a uma pausa é executada a operação de remoção de uma pausa individual. Todos os pontos 

pertencentes a essa pausa são removidos e voltamos à procura de um outro ponto que pertença a 

uma outra pausa. Este processo repete-se até não existirem mais pausas. 

Não mencionámos isto na descrição dos algoritmos mas existem também passos intermédios para 

guardar a informação necessária para o undo e redo, que depois são enviados à respetiva operação, 

onde é criado o objeto UndoItem. Esta informação vai ser guardada num novo objeto, PauseInforma-

tion. Vamos agora ver como é executado o undo e o redo para cada uma destas operações.  

Para fazermos o undo da adição de uma pausa é necessário sabermos a sua duração, para restau-

rarmos o tempo total anterior do percurso, os Ids do ponto inicial e final, para o final ser removido, e a 
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velocidade original do ponto inicial da pausa, pois foi colocada a zero ao esta ser adicionada. Para o 

redo é necessário saber o ponto inicial da pausa e a sua duração.  

Para o undo da alteração da duração de uma pausa precisamos de saber o ponto da pausa que sele-

cionámos, para sabermos qual a pausa que foi alterada. Podíamos guardar o ponto final da pausa, 

pois este é o único ponto da pausa que é alterado mas, como o redo vai ser a própria operação de 

alteração da duração da pausa, guardamos antes o ponto selecionado porque esta operação necessi-

ta dele. Guardamos também o tempo anterior da pausa. Para fazer o redo precisamos de saber o 

ponto selecionado e a nova duração da pausa. 

A operação de remoção de uma pausa necessita que se guardem, para o undo, a duração da pausa 

removida e os pontos removidos, para os restaurar, e o ponto antes e depois da pausa, para saber 

onde é que a vai reinserir. Para o redo só é necessário saber o primeiro ponto da pausa pois como o 

redo é uma execução da operação de remoção de uma pausa, basta saber um ponto que pertença à 

pausa a remover. Qualquer ponto da lista de pontos removidos, que se guarda para o undo, serve 

para este efeito, tendo nós optado pelo primeiro. 

A informação que é guardada para a operação de remoção de uma pausa é armazenada num objeto 

PauseInformation, criado pelo algoritmo de remoção da pausa. Como a operação de remover todas 

pausas de um percurso é um ciclo onde se repete a operação de remoção de pausas individuais, 

vamos ter uma lista de objetos PauseInformation, um para cada pausa removida. É esta lista que 

guardamos para o undo desta operação, para termos forma de restaurar todas as pausas que foram 

removidas. Não precisamos de guardar nada para o redo. 

Nas operações descritas, o redo é simplesmente uma nova execução dessa operação. No entanto, o 

undo é feito não através de operações simétricas existentes mas sim através de operações específi-

cas criadas para o efeito. Isto deve-se ao facto de as operações de manipulação de pausas terem 

uma estrutura mais complexa, devido a vários cálculos intermédios e aos passos onde guardamos 

informação para o undo e redo. Para não alterar muito a estrutura destas operações optámos por 

este método, criando operações com uma estrutura mais simples para o undo. O undo da adição de 

uma pausa vai encontrar o ponto inicial, através do seu identificador, e vai depois eliminar todos os 

pontos seguintes até encontrar o ponto final da pausa, inclusive, ajustando as marcas temporais dos 

pontos posteriores, removendo a duração da pausa, e consolidando os dados. O undo da operação 

de remoção de uma pausa vai encontrar o ponto anterior à pausa removida e de seguida adiciona os 

pontos removidos que foram guardados. Ao encontrar o ponto a seguir à pausa, altera as marcas 

temporais dos pontos seguintes, adicionando-lhes a duração da pausa, e consolida os dados. A ope-

ração de remoção de todas as pausas faz o undo de um modo semelhante, procurando pelo ponto 

antes da primeira pausa removida, adicionando os pontos removidos a seguir e adicionando a dura-

ção da pausa às marcas temporais dos pontos seguintes. Isto é repetido para todas as pausas remo-

vidas. A única operação que não necessita de um undo específico é a de alterar a duração de uma 

pausa pois tanto o undo e o redo são feitos através dela mesma, alterando a duração da pausa para 

a desejada. 
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Convém aqui referir que as pausas utilizadas pelo TrackIt não têm necessariamente o tempo espera-

do. Se olharmos para a Figura 4.3 e para a Figura 4.4 vemos que existe uma pausa, de 10 minutos, 

que começa no ponto de Id 348 e termina no ponto de Id 349. Nestes pontos a velocidade está a zero 

e o resto do percurso tem uma velocidade constante de 5 km/h.  

 

Figura 4.3 – Pausa no TrackIt em vista de gráfico. 

 

Figura 4.4 – Pausa no TrackIt na vista de dados. Começa no ponto de Id 348 e termina no ponto de Id 
349. 

Mas o que acontece se o nosso limiar de pausa for de 2 km/h? Podemos observar isso na Figura 4.5.  

 

Figura 4.5 – Pausa “real” no TrackIt. 

Com um limiar de pausa de 2 km/h, a pausa “real” estaria entre os pontos A e B, começando antes do 

ponto da primeira pausa e terminando depois do ponto final, logo, a sua duração será maior do que 

10 minutos. A solução para termos a pausa real seria determinar os pontos A e B, que não existem 

no percurso, através da interpolação da sua localização. No entanto, decidimos optar pela simplicida-

de e manter a deteção de pausas como está atualmente, sem nos preocuparmos com a pausa “real”. 

A operação de deteção de pausas utiliza uma forma de interpolação para calcular as marcas tempo-

rais de A e B mostrando uma duração de pausa mais longa que aquilo que analisamos na vista de 

dados. Isto não causa problemas pois estas marcas temporais estarão sempre depois do último ponto 

antes da pausa e antes do primeiro ponto depois da pausa, não interferindo com o número de pontos 

que pertencem à pausa. 
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Split e Join 

A operação de split utiliza um ponto selecionado pelo utilizador para dividir um percurso em dois. É 

criado um percurso desde o ponto inicial até ao ponto selecionado e outro desde o ponto selecionado 

até ao ponto final. Nesta iteração adicionámos a opção de colocar a velocidade do ponto selecionado 

a zero ou não. Isto serve para uma simples diferenciação de dois casos. No primeiro caso, em que 

colocamos a velocidade a zero, é como se tivéssemos um percurso planeado com outro imediata-

mente a seguir e o segundo caso, mantendo a velocidade, representa uma divisão de um percurso 

em dois. 

Para fazer o undo precisamos de guardar a velocidade anterior do ponto selecionado, se esta tiver 

sido colocada a zero. Esta é restaurada ao ponto que foi selecionado pelo utilizador, que está presen-

te nos dois novos percursos criados, e depois é feito um join dos dois percursos. Para o redo basta 

guardar o ponto que o utilizador selecionou e depois é só fazer um novo split nesse ponto. Ao guardar 

a velocidade do ponto sabemos logo à partida se no split original colocámos a velocidade a zero ou 

não pois só neste caso é que a guardamos. Se não existir uma velocidade guardada sabemos que 

não é para colocar a zero neste novo split. 

O join apenas pode ser executado quando o utilizador seleciona dois ou mais percursos. Ao executar 

a operação, é possível escolher a ordem pela qual os queremos juntar, através de uma caixa de diá-

logo. De seguida é criado um novo percurso ao qual são adicionados todos os pontos que pertencem 

aos percursos que queremos juntar, por ordem de percursos. Por fim é realizada uma consolidação 

dos dados. Como vimos anteriormente, o undo do split é feito através do join, juntando dois percur-

sos. Podemos dizer então que o join é a operação inversa do split. No entanto o oposto não se verifi-

ca para todos os casos. Vejamos a Figura 4.6. Se tivermos dois percursos A e B que estão a uma 

certa distância um do outro, ao fazer a junção vai ser criado um novo troço entre eles (Figura 4.7). 

Este novo troço corresponde à distância entre o ponto final de A e o ponto inicial de B, fazendo a jun-

ção de B para A. Um split é uma divisão feita num ponto logo, se executarmos essa operação no pon-

to final de B, por exemplo, ficamos com o percurso B original mas o percurso A irá ter o novo troço 

acrescentado pelo join no início. 
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Figura 4.6 – Dois percursos, A e B, antes do 
join. Existe uma distância entre estes percursos. 

 

 

Figura 4.7 – Os mesmos percursos A e B de-
pois do join, de B para A. É criado um troço C 
para os unir. 

Esta distância entre os percursos é criada ligando apenas o ponto final do primeiro percurso com o 

ponto inicial do segundo, através de uma linha reta. Adicionámos ao join, porém, as opções do modo 

de edição do TrackIt, incluindo a opção de follow roads. Esta opção é utilizada para, em vez de unir 

os dois percursos através de uma linha reta, criar um percurso intermédio, seguindo a estrada, que 

vai ser adicionado entre os outros dois. Esta é uma nova funcionalidade implementada nesta iteração 

do TrackIt. Uma outra nova funcionalidade foi implementada para responder à seguinte questão: co-

mo vai ser percorrido o troço/percurso intermédio? Criámos então um novo menu nas preferências da 

aplicação onde o utilizador pode escolher como percorrer esse troço/percurso de entre os seguintes 

critérios: 

 Velocidade constante do desporto do primeiro percurso (é de notar que não permitimos a jun-

ção de percursos com desportos diferentes para simplificar a junção neste caso particular) 

 Velocidade constante definida pelo utilizador 

 Velocidade média de andamento do primeiro percurso 

 Velocidade final do primeiro percurso 

 Velocidade média de andamento do segundo percurso 

 Velocidade inicial do segundo percurso 

 Velocidade média dos dois percursos 

 Velocidade média dos dois pontos que unem os dois percursos 

 Manter marcas temporais. O novo troço/percurso é percorrido a uma velocidade calculada 

que mantém as marcas temporais de pontos de união 

 Duração definida pelo utilizador. O novo troço/percurso é percorrido nessa duração de tempo, 

calculando uma velocidade constante adequada para esse efeito 
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É de notar que estes critérios só são utilizados quando é criado um troço/percurso. Isto só acontece 

quando é excedida uma distância definida pelo desporto. Convém também relembrar que a operação 

de join funciona para dois ou mais percursos. A utilização dos critérios descritos, a determinação do 

novo troço/percurso e se é necessário ou não criá-lo é feita para cada par de percursos, pela ordem 

de junção definida. 

Vamos então ver como funciona este novo método do join, ao qual chamamos append join. Este mé-

todo é executado quando o ponto final do primeiro percurso e o ponto inicial do segundo estão a uma 

distância maior do que a definida pelo desporto, ou seja, estão demasiado longe para serem conside-

rados o mesmo ponto. Caso isto se verifique, determinamos se a opção de follow roads foi seleciona-

da. Em caso afirmativo vamos guardar as opções de routing e depois, para todos os percursos aos 

quais queremos fazer join, vamos calcular a distância entre eles, par a par. Se for maior do que a 

esperada, calculamos o percurso intermédio e adicionamo-lo à lista de percursos para junção, entre 

os dois percursos pertencentes ao par cuja distância analisámos. De seguida aplicamos-lhe o critério 

selecionado nas preferências da aplicação para determinar as velocidades e as marcas temporais de 

cada ponto. Caso a opção de follow roads não esteja selecionada, saltamos os passos anteriores e 

prosseguimos para o join propriamente dito. A criação de um percurso intermédio é feita através do 

método já descrito em 3.2.8 quando mencionámos como são adicionados pontos a um percurso atra-

vés da opção de follow roads. Os critérios de velocidade e duração são aplicados ao percurso inter-

médio através da operação de set pace, utilizando o set pace de velocidade e o de duração, respeti-

vamente.  

Para o undo e redo do join necessitamos de guardar várias coisas. É necessário guardar os Ids dos 

percursos intermédios, para serem readicionados com o Id correto pelo redo. Para estes percursos 

serem removidos pelo undo precisamos de guardar os seus pontos de ligação, para sabermos onde 

começam e acabam. Os Ids destes percursos não servem para isto pois o resultado do join é um úni-

co percurso. Também é necessário guardar os Ids de pontos das junções de percursos que foram 

considerados como sendo o mesmo ponto, ou seja, foram unidos num só ponto. Deste modo sabe-

mos que temos de os dividir novamente no undo. Além disso, guardamos também a informação dos 

percursos originais pois, como ao juntar os percursos há alterações de marcas temporais e velocida-

des, necessitamos de os restaurar ao estado inicial. 

Para fazer o redo vamos simplesmente ver quais os percursos aos quais temos e fazer join novamen-

te e a sua ordem de junção, utilizando a operação de join para refazer a operação. Para o undo utili-

zamos uma operação nova criada para esse efeito. Esta operação tem um ciclo onde, para cada pon-

to de união que guardámos é feito um split. Esta nova função foi criada devido à forma como as ope-

rações do TrackIt foram implementadas. As operações funcionam lançando uma tarefa, podendo vá-

rias tarefas correr ao mesmo tempo. Isto faz com que os resultados possam não chegar na ordem 

esperada, logo criou-se esta operação que só termina quando todos os splits tiverem sido realizados. 

Para o undo e redo de um join normal basta guardarmos o ponto onde faremos o split para o undo, e 

sua velocidade, e o Id do percurso apagado, que será restaurado também no undo. O redo será um 

join. 
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Set pace 

Como já vimos em 3.2.8, a operação de set pace tem vários modos de execução. Para estes vários 

modos é calculado uma constante que será multiplicada pelos valores de velocidade de cada ponto. 

Se voltarmos a multiplicar as novas velocidades, não pela constante calculada mas pelo seu valor 

inverso, obtemos os valores de velocidade originais. Esta constante vai ser guardada para podermos 

fazer undo e redo. A operação de set pace pode, ou não, incluir as pausas. Logo, vamos guardar 

também se esta opção de incluir as pausas nos cálculos está ou não selecionada. 

Na maior parte dos modos do set pace é utilizado o método de multiplicar a velocidade dos pontos 

por uma constante. No entanto, temos também o modo de smart pace. Este modo, originalmente para 

bicicleta, funciona atribuindo valores de velocidade a cada ponto de acordo com o desporto e o decli-

ve de cada ponto. Isto deve-se ao facto de a maior parte das variações de velocidade se dever ao 

perfil do terreno. As marcas temporais dos pontos também vão ser recalculadas para ter em conta as 

novas velocidades.  

Nesta iteração do TrackIt, adicionámos suporte ao smart pace para ser executado para caminhada. 

Uma pessoa caminha ao longo de terreno plano, sem obstáculos, a uma velocidade entre 4 e 5 km/h. 

Estes valores deixam de ser fiáveis quando o caminho deixa de ser plano e contém inclinações. Ge-

ralmente, as subidas vão diminuir a velocidade da pessoa enquanto as descidas a aumentam. No 

entanto, descidas com um declive mais elevado vão antes reduzir a velocidade. Uma primeira regra 

para calcular esta velocidade foi introduzida por William W. Naismith. A regra de Naismith diz que se 

demora 1 hora para percorrer 5 km de terreno plano e para cada 600 metros de ascensão se deve 

acrescentar outra hora. A regra é definida por: 

𝜃 =  tan−1
Δ𝑎

Δ𝑠
 

𝑡 =  Δ𝑠 (
1ℎ

5𝑘𝑚
)+  Δ𝑎 (

1ℎ

0,6𝑘𝑚
) 

|�⃗⃗� | =  
Δ𝑠

𝑡
 

em que |�⃗⃗� | é a velocidade de andamento, Δ𝑠 é a distância no plano, Δ𝑎 é a subida total e 𝜃 é o decli-

ve. 

No entanto, esta regra não suporta descidas. Eric Langmuir reduziu a velocidade média em terreno 

plano para 4 km/h e introduziu uma correção para este problema. Adiciona-se uma hora para cada 4 

km em terreno plano. Em descidas de declive entre 5º a 12º, subtraem-se 10 minutos à duração por 

cada 300 metros. Para descidas de declive superior a 12º adicionam-se 10 minutos à duração por 

cada 300 metros de descida. Isto é representado por: 

𝜃 =  tan−1
Δ𝑎

Δ𝑠
 



59 
 

𝑡 =  Δ𝑠 (
1ℎ

4𝑘𝑚
)+

{
  
 

  
 + Δ𝑎 (

1ℎ

0,6𝑘𝑚
) , se θ>-5º

− |Δ𝑎| (
(10 60⁄ )ℎ

0,3𝑘𝑚
) , se-12º≤θ≤-5º

+ |Δ𝑎| (
(10 60⁄ )ℎ

0,3𝑘𝑚
) , se θ<-12º

  

|�⃗⃗� | =  
Δ𝑠

𝑡
 

Em 1993, Waldo Tobler criou uma função que se adapta ao declive [16]:  

𝑣 = 6𝑒
−3,5∗ |

dh
dx
 +0,05|

 

Esta fórmula assume uma velocidade máxima de 6 km/h numa inclinação de -5% que retorna à velo-

cidade de 5 km/h em terreno plano. Esta fórmula pode ser generalizada escrevendo a velocidade em 

inclinações de -5%, 𝑣−5, em função da velocidade no plano (𝑣−5  =  𝑣0𝑒
0,175): 

   

𝑣 = 𝑣06𝑒
−3,5∗ |

dh
dx
 +0,05|+0,175

 

 

Tendo em conta o declive exato do terreno, esta fórmula é superior à regra de Naismith, mesmo com 

as correções introduzidas por Langmuir. Podemos ver uma comparação entre estas fórmulas na Figu-

ra 4.8. A fórmula de Tobler é a que utilizamos no TrackIt para calcular a velocidade de caminhada no 

smart pace. 

 

Figura 4.8 – Comparação da velocidade de caminhada pelas fórmulas de Tobler e de Naismith e 
Langmuir (N+L). Os valores de N+L entre inclinações de 0º e 5º foram calculados utilizando a aproxima-
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ção para inclinações entre 5º e 12º (Visualising and Processing GPS Enhanced Outdoor Activities Data, J. 
M. Brisson Lopes, Março de 2016). 

Como os valores de velocidade nos pontos são calculados através de uma fórmula, e não multipli-

cando por uma constando como nos outros casos, temos de guardar os tempos e velocidades de 

todos os pontos do percurso original pois é a única maneira de os restaurar com o undo. Além disso o 

smart pace varia conforme o tipo de desporto de percurso, bicicleta ou caminhada. O redo limita-se a 

fazer o smart pace novamente. 

 

Figura 4.9 - Smart pace com escolha de novas datas. Podemos alterar dia, mês, ano, horas, minutos e 
segundos dos pontos inicial e final de um percurso 

Para além destes métodos de smart pace já existentes, foi adicionado um novo, set pace alterando a 

data de início e fim do percurso. Ao selecionar este método, podemos escolher novas datas para o 

ponto inicial e final do percurso, através de uma caixa de diálogo (Figura 4.9).  

Calculamos então a diferença entre as datas para obtermos a nova duração do percurso e executa-

mos a operação de set pace para uma duração definida pelo utilizador, sendo esta duração a que 

calculámos. É então calculada a constante que é multiplicada pelos valores de velocidade dos pontos 

do percurso e as novas datas de início e fim são atribuídas ao ponto inicial e final do percurso, respe-

tivamente. O undo é feito da mesma forma que é utilizada para o undo do set pace quando é utilizada 

uma constante mas temos também que guardar as novas datas para o redo. 

Divisão de percurso em segmentos 

A operação de divisão de percursos em segmentos foi implementada nesta iteração do TrackIt, como 

iremos ver em 4.2.3. Após a implementação desta operação foi necessário criar suporte para undo e 

redo. Esta operação cria percursos novos, um para cada segmento, mantendo o percurso original. 

Basta então guardar os Ids destes novos percursos para fazer o undo. Para o redo temos de guardar 

o critério utilizado, divisão por número de segmentos, duração ou distância, e o seu valor, para voltar 

a executar a divisão por segmentos correta. 
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Para a criação de um segmento através da seleção na vista de gráfico o undo é feito da mesma for-

ma, apagando o segmento criado. Para o redo, é necessário guardar a seleção da vista de gráfico, 

definida por um TrackSegment, de forma a sabermos os dados do percurso a criar. 

 

É de notar que para o undo e redo de todas as operações acima descritas, os Ids dos percursos são 

sempre guardados e restaurados de forma a manter a consistência com a lógica das operações. Exis-

te ainda um problema com as operações de undo/redo. Algumas vezes os valores de um percurso 

restaurado não estão completamente corretos. Isto deve-se a um problema com arredondamentos no 

código do TrackIt, devido às estruturas de dados que guardam os valores. Este problema ocorre prin-

cipalmente em parâmetros temporais, aquando da mudança de milissegundos para segundos pois 

esta é feita mudando variável de double para long, perdendo frações de segundo. As diferenças de 

tempo não são muito grandes mas estão espalhadas por diversas operações pelo que ainda não se 

procedeu à sua correção. 

4.2.2. Novos desportos 

Como vimos em 3.3.2, os desportos que queremos adicionar estão divididos em desporto e sub-

desporto, com várias combinações possíveis. Para implementar o suporte a estes desportos foi ne-

cessário resolver um problema. A maior parte dos ficheiros que o TrackIt importa não tem informação 

do desporto efetuado. Isto implica que ao carregar um ficheiro no TrackIt é necessário que o utilizador 

indique qual o desporto e sub-desporto de cada percurso e atividade do ficheiro (Figura 4.10). Deste 

modo criamos consistência dentro do TrackIt pois todos os tipos de ficheiro suportados são tratados 

da mesma forma, sendo-lhes atribuído um desporto e sub-desporto da lista do TrackIt. 

 

Figura 4.10 – Escolha de desporto e sub-desporto de um percurso ou atividade. 

O desporto e sub-desporto são então guardados nos percursos e atividades com os valores de cada 

um. Mas guardando esta informação nos percursos e atividades não garante a persistência dos da-

dos entre sessões do TrackIt. Uma das opções era guardar a informação no próprio ficheiro, na sec-

ção dos metadados. Mas cada ficheiro só iria ter a informação dos desportos e sub-desportos dos 

percursos e atividades que lhes pertencem. Além disso, ao iniciar o TrackIt pela primeira vez é ne-
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cessário carregar os dados por omissão de algum lado. Devido a estas questões decidimos utilizar a 

base de dados do TrackIt para guardar os valores dos desportos. Para manter os desportos e sub-

desportos dos percursos e atividades entre sessões, foram adicionados dois novos parâmetros à ta-

bela GPSFiles, que guarda a informação dos ficheiros que foram carregados, para manter os Ids do 

desporto e sub-desporto associados. Quando um ficheiro é carregado pelo TrackIt, o programa vai 

ver se existe informação na base de dados sobre os desportos e sub-desportos dos percursos e ativi-

dades que contém. Se tiver volta a associá-los, caso contrário pede ao utilizador que indique o des-

porto e sub-desporto de cada percurso e atividade do ficheiro. Também é possível alterar o desporto 

e sub-desporto de um percurso ou atividade que já tenha essa informação, através de uma operação 

criada para os alterar. Esta alteração, no entanto, não vai recalcular nenhum dos valores do percurso 

ou atividade. 

Na base de dados foram também adicionada duas novas tabelas, uma para o desporto e outra para o 

sub-desporto. A do desporto guarda apenas o seu nome e o seu Id. O sub-desporto, como depende 

do desporto, vai guardar toda a informação dessa combinação entre desporto e sub-desporto na sua 

tabela. Ao criar estas duas tabelas foi também adicionada a lógica para carregar e alterar os seus 

valores através do TrackIt. Mas os valores não começam na base de dados pois, antes da primeira 

execução do TrackIt, esta não existe. Todos os valores dos desportos e sub-desportos estão defini-

dos num ficheiro sports.properties que vai ser lido quando a base de dados não existe. Estes dados 

vão então ser carregados na base de dados, de onde vão ser utilizados no TrackIt. 

Nas preferências da aplicação foi adicionado um novo menu para alterar os valores correntes de cada 

combinação de desporto e sub-desporto (Figura 4.11). Ao selecionar um percurso ou atividade po-

demos aceder ao menu estando já selecionado o desporto e sub-desporto que lhe diz respeito. Tam-

bém podemos selecionar uma nova combinação. Os valores alterados são os valores correntes e 

temos sempre a hipótese de restaurar os valores iniciais, que também estão guardados na base de 

dados, podendo restaurar os valores da combinação selecionada ou restaurar os valores de todas. 
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Figura 4.11 – Menu de alteração dos valores de desportos e sub-desportos 

Foram também feitas alterações em vários pontos do código do TrackIt de forma a utilizar estes no-

vos valores. O smart pace, por exemplo, vai ver qual o tipo de desporto para decidir o método a utili-

zar e a operação de deteção de pausas vai utilizar um valor para cada desporto e sub-desporto, em 

vez de utilizar um valor universal. 

É de notar que, embora uma atividade não seja editável, é permitida a alteração do seu desporto e 

sub-desporto, uma vez que não existem recálculos na alteração. 

4.2.3. Análise e Comparação de Segmentos 

Como foi visto em 3.3.3, utilizámos a estrutura de dados que representa os percursos para represen-

tar os segmentos resultantes das operações de criação e divisão em segmentos. Estes segmentos 

vão ter mais alguns dados do que os percursos normais. Vão guardar o tempo em movimento e a 

distância do segmento, para serem utilizados na tabela de comparação de segmentos, o Id do per-

curso que lhes deu origem e um contador, para criar o nome do segmento no TrackIt. 

Vamos agora ver como funciona a operação e divisão de um percurso em segmentos. Primeiro co-

meçamos por escolher o critério que queremos utilizar, assim como o seu valor, numa caixa de diálo-

go (Figura 4.12). 
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Figura 4.12 – Escolha do critério para divisão de um percurso em segmentos. 

Após escolher o critério e o seu valor é executada a operação, que vai definir o modo de divisão do 

percurso consoante o critério selecionado. A divisão do percurso num número específico de segmen-

tos é feita através da criação de segmento de igual distância pois assim a sua representação visual 

define melhor a igualdade entre os segmentos. Neste critério vamos dividir a distância total do per-

curso pelo número de segmentos que desejamos, calculando assim a distância média de cada seg-

mento. De seguida vamos percorrer todos os pontos do percurso e adicionamo-los ao segmento atu-

al. Além disso vamos somando as suas distâncias para calcular a distância total do segmento. Quan-

do esta distância total é igual ou excede a distância média de um segmento, o segmento atual é cria-

do e consolidado e continuamos a percorrer todos os pontos, que agora vão sendo adicionados a um 

segundo segmento, e somando as suas distâncias. A distância a igualar ou exceder é atualizada so-

mando-lhe a distância média de um segmento. Esta distância é definida pela seguinte fórmula: 

𝑑 = 𝑑0 ∗ 𝑛 + 1 

A distância a igualar é dada por d, d0 representa a distância média de um segmento e n é o número 

de segmentos já criados e consolidados. O algoritmo termina quando percorremos todos os pontos, 

criando então o último segmento. Os segmentos não terão todos a mesma distância pois a distância 

de cada segmento é calculada ponto a ponto e está dependente da distância entre estes, podendo 

nunca ser igual à distância média que calculámos. Podemos ver um exemplo disto na Figura 4.13. 

 

Figura 4.13 – Divisão de um percurso em 10 segmentos. Podemos ver que as distâncias de cada seg-
mento não são iguais. A distância média é de 178,3 m. 
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Para a divisão de um percurso em segmentos de uma distância específica o algoritmo é idêntico mas, 

em vez de calcular e utilizar a distância média de um segmento, é utilizada a distância que o utilizador 

definiu. O último segmento terá sempre a sua distância igual ou menor à definida pelo utilizador. O 

algoritmo para a divisão de um percurso em segmentos com uma duração definida pelo utilizador é 

idêntico ao da distância, utilizando intervalos de tempo em vez de distâncias. 

Para a criação de um segmento específico podemos selecioná-lo na vista de gráfico e utilizar a ope-

ração de criar um único segmento. Esta operação obtém os tempos inicial e final deste segmento 

selecionado e, ao percorrer todos os pontos do percurso que contém este segmento, determina quais 

os pontos que se encontram nesse intervalo de tempo. Esses pontos vão ser adicionados a um novo 

segmento que é então criado e consolidado. 

Todas as operações que criam segmentos vão sempre ter em conta o nome do segmento, utilizando 

a forma “Nome do percurso: + Segment + número do segmento”. Caso seja um segmento criado a 

partir de outro segmento, dividindo novamente ou a partir de uma seleção dentro de um segmento, o 

nome será dado como “Nome do percurso: + Segment + número do segmento, + número do sub-

segmento”. 

Após a criação de segmentos podemos utilizar a operação para a sua análise e comparação. A com-

paração é feita de modo visual e com o apoio de uma tabela. Para a comparação visual vamos ter em 

conta o zoom da vista de mapa pois vai ser feita uma deslocação dos segmentos de forma a não es-

tarem sobrepostos, para facilitar a sua visualização (Figura 4.14). 

  

Figura 4.14 – Comparação visual entre 3 segmentos. À esquerda temos os segmentos sobrepostos, 
antes da deslocação e, à direita, após a deslocação. Embora os segmentos estejam mais visíveis, conti-
nua a existir alguma sobreposição a minimizar pelo aperfeiçoamento do algoritmo. 
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Se não tivermos em conta o nível de zoom, se fizermos a nossa deslocação com um nível de zoom 

muito próximo, esta vai sendo cada vez menos nítida quando fazemos zoom out. Para isto utilizamos 

a latitude final e inicial do primeiro segmento e calculamos o seu valor médio. Os cálculos seguintes 

são feitos com base na projeção esférica de Mercator. Vamos calcular o modificador para o nível de 

zoom através da seguinte fórmula: 

𝑑 =
cos(

𝑙𝑎𝑡 ∗  𝜋
180

) ∗  c

𝑙 ≪ 𝑧𝑜𝑜𝑚
 

Este modificador (d) corresponde à distância no chão que é representada por cada pixel no mapa, em 

metros, de acordo com o nível de zoom atual. Temos lat como a latitude média, l é a largura de cada 

pixel, zoom é o nível de zoom atual, que pode variar conforme o fornecedor de mapa selecionado, e c 

é a circunferência equatorial (40075016,686 m). Esta distância d, como está em metros, vai ser con-

vertida para valores de latitude e longitude através das fórmulas seguintes: 

𝑙𝑎𝑡 =  
𝑑

𝑟
∗  
180

𝜋
 

𝑙𝑜𝑛𝑔 =  tan−1 (sinh
𝑑

𝑟
) ∗  

180

𝜋
 

Em que d é uma distância e r o raio equatorial (6378137 m). A latitude lat e a longitude long represen-

tam o incremento de latitude e longitude que é necessário para percorrer a distância de um pixel no 

mapa. Como a deslocação dos segmentos é muito pequena se for apenas de um pixel, multiplicamos 

esses valores por uma constante, 15, para criar uma deslocação de 15 pixéis.  

Após calcularmos a nossa deslocação vamos detetar quais os segmentos que precisam que esta seja 

feita, ou seja, quais os segmentos sobrepostos. Para isto vamos analisar todos os pares de segmen-

tos que queremos comparar. Os segmentos sobrepostos são adicionados a uma lista de sobreposi-

ções. Para cada par, se um dos seus dois segmentos não pertencer à lista dos segmentos sobrepos-

tos, comparamos a bounding box de cada um, obtendo as latitudes e longitudes mínimas e máximas 

do primeiro segmento. Para todos os pontos do segundo segmento vamos ver se estão dentro da 

bounding box do primeiro. Caso estejam isto significa que se sobrepõem ao primeiro segmento. Co-

mo em segmentos seguidos vamos ter pelo menos no máximo dois pontos em comum, o ponto de 

ligação entre eles e o ponto final do segundo, caso se volte ao início, assumimos que para os seg-

mentos se sobreporem têm de ter pelo menos 3 pontos sobrepostos. Se isto se verificar os segmen-

tos são adicionados à lista de sobreposições. 
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Este algoritmo de cálculo do deslocamento pode ser descrito da seguinte forma: 

Cálculo-deslocamento(segmentos) 

 latitude = (latitude-inicial-primeiro-segmento + latitude-final-primeiro-segmento) / 2 

distância-pixel = projeção-Mercator(latitude, zoom) 

lat-pixel = distância-para latitude(distância-pixel) 

long-pixel = distância-para-longitude(distância-pixel) 

deslocamento-lat = lat-pixel * 15 

deslocamento-long = long-pixel * 15 

para-cada-par(segmentos) 

 para-cada-ponto(segmento1, segmento2) 

  se(pertence(ponto2, bounding-box(segmento1)) e número-intersecções = 3) 

   adiciona-a-lista-sobreposições(segmento1, segmento2) 

para-cada-segmento(lista-sobreposições) 

 se(não-é-primeiro-segmento(segmento) 

  modificador = 1 

  para-cada-ponto(segmento) 

   lat-ponto = lat-ponto – (lat-pixel * modificador) 

   long-ponto = long-ponto + (long-pixel * modificador) 

   modificador = modificador + 1 

Após termos a lista com todos os segmentos que se sobrepõem, vamos adicionar aos pontos de cada 

segmento a nossa deslocação. Subtraímos a nossa deslocação à latitude e somamo-la à longitude, 

criando uma deslocação para baixo e para a direita na vista de mapa, exceto no caso do primeiro 

segmento selecionado que se mantém na mesma posição. A deslocação vai aumentando por cada 

segmento deslocado, de forma a não serem todos deslocados com a mesma distância, sobrepondo-

os novamente. Quando a deslocação está concluída é apresentada a tabela e quando a fechamos a 

deslocação é revertida. 

A deslocação é feita para baixo e para a direita por omissão. Porém, há casos em que após a deslo-

cação ainda existe alguma sobreposição. No futuro, o algoritmo poderá ser melhorado para detetar a 

melhor direção para efetuar a deslocação, de forma a criar o menor número de sobreposições possí-

vel. 
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4.2.4. Identificação de subidas e descidas por código de cor. 

A operação para identificação de subidas e descidas por código de cor utiliza um código de cor gené-

rico que é aplicado a percursos, conforme o declive de uma determinada secção. Este código vai ter 

11 cores diferentes (Figura 4.15). Tendo em conta o limite de declive do desporto associado a um 

percurso, o declive máximo positivo de uma subida é esse mesmo declive e o declive negativo máxi-

mo de uma descida é o seu simétrico. Por exemplo, se tivermos um limite de declive de 15%, o decli-

ve máximo positivo é de 15% e o negativo é de -15%. 

 

Figura 4.15 – Código de cores. O plano é representado pelo amarelo, com as cores das descidas re-
presentadas à esquerda e as das subidas à direita. 

O código de cores é definido pelo sistema de cores RGB. O plano é representado pelo amarelo, que 

é uma misture de verde e vermelho, as cores dos declives máximo negativo e positivo respetivamen-

te. Sabendo isto, para atingir as cores intermédias das descidas vamos subtraindo vermelho para 

cada uma delas e para as subidas subtraímos verde. Deste modo atingimos o verde e vermelho puro 

dos extremos. Temos também um código de cores para desportos, como o esqui, em que não há 

subidas no desporto em si (Figura 4.16). Para estes desportos as cores utilizadas são as mesmas 

mas o plano é representado pela cor verde, passando pelas outras cores até ao vermelho que repre-

senta o declive negativo máximo. As subidas são representadas a preto17. 

 

Figura 4.16 – Código de cores para desportos em descidas. O plano é representado a verde e o declive 
negativo máximo pelo vermelho. A cor preta representa subidas. 

Quando esta operação é executada vamos associar cada cor a um intervalo de declive, de acordo 

com o declive máximo definido pelo desporto. O valor de cada intervalo é dado por: 

𝑖 =
𝑑 ∗ 2

𝑛
 

Nesta fórmula i é o valor do intervalo, d é o declive definido pelo desporto e n é o número de interva-

los. O número de intervalos não contém os intervalos do valor máximo positivo e negativo do declive. 

Cada intervalo é depois definido adicionando este valor de intervalo desde o valor de declive negativo 

máximo até ao positivo. Por exemplo, se o declive negativo máximo for de -15% e o positivo de 15%, 

vamos ter um valor de intervalo igual a 3,33 e os seguintes 11 intervalos, arredondados: 

                                                   
17 Embora não estejamos a considerar subidas como parte de desportos como o esqui, é de notar que estas 

podem existir, embora sejam segmentos muito curtos.  
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]-∞;-15 ],]-15;-11,67],],11,67;-8,34],]-5;-1,67],]-1,67;1,67[,[1,67;5[,[5;8,34[,[8,34;11,67[,[11,67;15[,[15;+∞[ 

Após calcularmos os intervalos vamos executar uma operação de smoothing sobre o percurso. Isto 

serve para não haver variações muito bruscas nos níveis de declive quando realizarmos o passo se-

guinte. De seguida vamos dividir o percurso em segmentos. Note-se que estes são os segmentos do 

TrackIt, TrackSegment, e não os vistos em 4.2.3. Esta divisão serve para podermos atribuir uma cor a 

cada segmento individual uma vez que um percurso só pode ter apenas uma cor. Começando pelo 

primeiro ponto vamos ver qual o seu declive e a que intervalo pertence. Para os pontos seguintes 

vamos ver se pertencem ao mesmo intervalo. Se pertencerem são adicionados a uma lista de pontos. 

Quando encontramos um ponto que não pertence a esse intervalo, é criado um segmento com os 

pontos da lista. O algoritmo vai percorrer todos os pontos, criando novos segmentos com pontos se-

guidos para os vários intervalos, podendo haver vários segmentos por intervalo. A cada segmento 

será atribuída a cor respetiva de cada intervalo (Figura 4.17). Para casos em que temos apenas um 

ponto num segmento e o próximo ponto pertence a um intervalo diferente, este é adicionado ao seg-

mento pois um segmento é caracterizado por ter um início e fim, tem de ter no mínimo dois pontos. 

Neste caso, o intervalo de declive a que o segmento pertence é calculado através da média dos de-

clives desse segmento. 

 

Figura 4.17 – Percurso depois de identificadas as subidas e as descidas por cor, na vista de mapa. 

Embora possamos visualizar os segmentos coloridos na vista de mapa, seria muito mais prático utili-

zar a vista de gráfico para este efeito pois podemos imediatamente associar um segmento à sua cor. 

Isto levou à implementação desta funcionalidade, com um botão novo na vista de gráfico para ati-

var/desativar este modo, embora só funcione caso tenha sido efetuada a operação para identificar as 

subidas e descidas por código de cor (Figura 4.18). É feita a divisão do perfil de elevação da vista de 

gráfico em secções correspondentes aos segmentos existentes, sendo cada secção colorida utilizan-

do a mesma cor do segmento. 
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Figura 4.18 - Percurso depois de identificadas as subidas e as descidas por cor, na vista de gráfico. 

Esta solução tem um problema pois pode haver segmentos muito pequenos caso o declive varie mui-

to. Para percursos com muitos pontos isto irá fazer com que haja muitos segmentos desenhados na 

vista de mapa, o que causa alguma lentidão na aplicação. A visualização na vista de gráfico não tem 

este problema. No entanto, não é possível selecionar uma zona do percurso na vista de mapa para a 

ver em maior detalhe com estas cores. As cores são atribuídas ao gráfico dividindo-o em segmentos 

correspondentes aos existentes, que só são criados quando o gráfico é visualizado na sua totalidade. 

As cores para cada código foram escolhidas com o vermelho a representar grande diciculdade e o 

verde muita facilidade, com o amarelo como cor intermédia. Para o esqui isto funciona bem pois o 

código vai dos declives mais pequenos (fácil, verde) para os maiores (difícil, vermelho). Para outros 

desportos temos o verde para declives negativos, pois as descidas geralmente são fáceis, e o verme-

lho para os declives positivos, pois as subidas geralmente são difíceis. No entanto, isto pode até vari-

ar de acordo com o desporto. Uma subida em bicicleta é mais difícil de realizar do que uma descida 

mas, para caminhada, se uma descida for muito íngreme pode ser mais difícil do que uma subida. 

Desta forma, poderá ser útil termos mais códigos de cores, dando ao utilizador a possibilidade de 

escolher que código quer utilizar para cada desporto. Uma outra hipótese consistiria em ter códigos 

de cor únicos para cada desporto, criados pelo próprio utilizador. 

4.3. Sumário 

Neste capítulo vimos como foram implementadas as várias soluções para os objetivos propostos. 

Começámos por ver as ferramentas utilizadas para o desenvolvimento desta nova iteração do TrackIt 

e depois analisámos em detalhe a implementação das soluções que já havíamos discutido em 3.3.  

Implementámos a base para as operações de undo e redo e adicionámos suporte a várias operações 

do TrackIt, adicionámos novas operações e completámos e corrigimos operações já existentes. Tam-

bém adicionámos suporte para cada tipo de atividade e percurso ter um desporto/sub-desporto asso-

ciado, cada um definido por parâmetros próprios que podem ser alterados pelo utilizador. Também 

criámos uma operação para dividir um percurso em segmentos, através de vários critérios, e outra 

operação para a criação de segmentos individuais, por seleção do utilizador. Estes segmentos podem 

depois ser comparados, através de uma tabela que indica alguns dos seus valores. Por fim, criámos 

um código de cores para a identificação de subidas e descidas, de acordo com o declive de vários 

segmentos de um percurso. Este código também é utilizado para desportos em que as subidas são, 



71 
 

usualmente, efetuadas por meios mecânicos, como o esqui. Os percursos coloridos podem ser visua-

lizados tanto na vista de mapa como também na vista de gráfico. 

No próximo capítulo iremos ver como estas soluções foram avaliadas. 
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Capítulo 5 

Avaliação 
5. Avaliação 

5.1. Introdução 

Este capítulo apresenta como a solução foi avaliada. Os métodos utilizados servem para determinar 

se a solução dos objetivos propostos no Capítulo 1 funciona, se os algoritmos funcionam de forma 

correta e se os utilizadores conseguem utilizar as novas funcionalidades sem problemas. Deste modo 

foram utilizados dois métodos de avaliação: 

 Testes de algoritmos, para verificar se a implementação da solução apresenta os resultados 

esperados. 

 Testes de usabilidade, para determinar se os utilizadores não têm problemas em utilizar a 

aplicação e as novas funcionalidades implementadas. 

Os testes de usabilidade foram realizados no final da implementação e os algoritmos foram testados 

à medida que foram sendo implementados. 

5.2. Testes de Algoritmos 

Os testes de algoritmos foram executados com base em atividades já realizadas e disponíveis em 

Wikiloc. De seguida serão apresentados os testes mais interessantes, com foco no algoritmo de iden-

tificação de subidas e descidas por código de cor.  

5.2.1. Identificação de subidas e descidas por código de cor 

3ª Etapa Transportugal (Freixo-Alfaiates) de 2006 

Uma atividade utilizada para testar o algoritmo de identificação de subidas e descidas por código de 

cor foi a 3ª Etapa Transportugal18 (Freixo-Alfaiates) de 200619, em bicicleta de montanha. Esta ativi-

dade foi escolhida pois tem um perfil de elevação interessante (Figura 5.1), com declives variados. 

                                                   
18 Transportugal (http://ciclonatur.pt/site/, visto em 27/0472016) 
19 3ª Etapa Transportugal 2006 (http://pt.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=79195/, visto em 27/04/2016) 

http://ciclonatur.pt/site/
http://pt.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=79195
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Figura 5.1 – Perfil de elevação da 3ª Etapa Transportugal (Freixo-Alfaiates) de 2006. 

Segundo o TrackIt, esta atividade tem um declive máximo positivo de 27,5% e um declive negativo 

máximo de -92,3%. Este último declive não faz muito sentido pois deve-se, provavelmente, a erros de 

registo. Após a execução do algoritmo de identificação de subidas e descidas por cor, com um declive 

máximo positivo de 15%, obtivemos o resultado apresentado na Figura 5.2, com a secção inicial mais 

aproximada para um maior detalhe na Figura 5.3. Podemos observar que a partir da secção inicial 

representada na Figura 5.3, temos um número elevado de cores que representam subidas e planos, o 

que está de acordo com o perfil de elevação desta atividade, com várias subidas e planos a partir de 

2 horas e 30 minutos desde o início do percurso. Isto está também de acordo com os intervalos de 

declive que foram criados, que podem set vistos na Figura 5.4. Analisando melhor a secção inicial 

podemos observar que existem duas secções com os declives extremos em A e B. 

 

Figura 5.2 - 3ª Etapa Transportugal (Freixo-Alfaiates) de 2006 após identificação de subidas e descidas 
por cor. Trajeto simplificado com 500 pontos. 
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Figura 5.3 - Secção inicial da 3ª Etapa Transportugal (Freixo-Alfaiates) de 2006 após identificação de 
subidas e descidas por cor. Secções com declives extremos em A e B. 

 

 

Figura 5.4 – Legenda da 3ª Etapa Transportugal (Freixo-Alfaiates) de 2006. 

Na Tabela 5.1 podemos ver estas secções em detalhe, com os declives dos pontos que as constitu-

em. Na secção A todos os pontos têm o declive abaixo do limite de -15% exceto o último. Este ponto, 

com declive de -14,2%, faz parte do intervalo pois o ponto a seguir a um intervalo é sempre adiciona-

do. Isto é feito para o TrackIt desenhar os segmentos contínuos. Caso este último ponto não seja 

adicionado, irão existir espaços entre os segmentos. O último ponto da secção B também pertence ao 

intervalo pelo mesmo motivo, com os outros pontos dessa secção acima do limite de 15%.  

É de notar também que no TrackIt, a secção B é representada por dois segmentos que pertencem ao 

mesmo intervalo. Isto acontece porque o primeiro segmento tem apenas dois pontos, mas o segundo 

ponto pertence a um intervalo de declive diferente do primeiro. Como acabámos de ver, este último 
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ponto é sempre adicionado para os segmentos serem desenhados continuamente. Ao termos apenas 

dois pontos, pertencentes a diferentes intervalos, é difícil dizer a que intervalo de declive pertence o 

segmento. Podíamos dizer que pertence ao intervalo do primeiro ponto, pois o último ponto dos seg-

mentos nunca conta para esta definição. No entanto, não faz muito sentido definir o intervalo de um 

segmento com base em apenas um ponto. Logo, o intervalo é escolhido através da média dos decli-

ves dos dois pontos. Para este caso em particular, o segmento é criado e a média do declive coloca-o 

no mesmo intervalo do segmento seguinte, criando este caso com dois segmentos contínuos perten-

centes ao mesmo intervalo. No futuro, será criado suporte para unir segmentos contínuos que perten-

cem ao mesmo intervalo. 

Declives da Secção A Declives da Secção B 

-17,5% 13,9% e 17,3% →15,6% média 

-19,3% 17,3% 

-20,9% 18,1% 

-18,3% 20% 

-28% 11,7% 

-26,6%  

-25,4%  

-14,3%  

 

Tabela 5.1 – Declives das secções A e B na Figura 5.3. 

Cerro Catedral 

Outra atividade para testar o algoritmo de identificação de subidas e descidas por código de cor foi 

realizada na estância de esqui Cerro Catedral20 na Argentina, em 2015. Esta atividade foi escolhida 

para testar desportos em que as subidas não fazem parte do desporto em si. Esta atividade, em par-

ticular, tem um perfil de elevação em que há sempre uma subida seguida de uma descida (Figura 

5.5). 

 

Figura 5.5 – Perfil de elevação da atividade em Cerro Catedral. 

Após a execução da operação de identificação de subidas e descidas por código de cor obtivemos o 

resultado apresentado na Figura 5.6. As secções a preto, representadas por A, representam quase 

todas as subidas nesta atividade. Isto equivale a um meio mecânico de subida que é usado para che-

gar ao início das várias pistas de esqui onde é realizada a atividade. Existe também uma subida inter-

                                                   
20 Atividade de esqui em Cerro Catedral (http://pt.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=11696799/, visto em 

27/04/2016) 
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rompida por uma curta descida, representada por B. Tecnicamente, o algoritmo está correto pois é de 

facto uma descida, embora seja bastante curta. No entanto, como interrompe a subida, deveria fazer 

parte desta pois é demasiado curta para ser uma pista de esqui.  

Podemos ver os intervalos de declive deste percurso na Figura 5.7. O declive negativo máximo deste 

desporto é de -40% mas, neste caso, nunca é ultrapassado. 

 

Figura 5.6 – Atividade de esqui em Cerro Catedral após identificação de subidas e descidas por cor. 
Trajeto simplificado com 500 pontos. 

 

 

Figura 5.7 – Legenda da atividade de esqui em Cerro Catedral. 
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Comparação de percursos simplificados com os originais 

Outro teste efetuado para o algoritmo de identificação de subidas e descidas por código de cor foi 

através de uma atividade realizada na estância de esqui italiana Madonna di Campiglio21, em 2013. 

Os testes anteriores foram efetuados com trajetos simplificados, com 500 pontos cada. Este foi reali-

zado com todos os pontos. O perfil de elevação pode ser visto na Figura 5.8 e o resultado após a 

execução da operação de identificação de subidas e descidas por código de cor na Figura 5.9. 

 

Figura 5.8 - Perfil de elevação da atividade em Madonna di Campiglio. 

 

 

Figura 5.9 - Atividade de esqui em Madonna di Campiglio após identificação de subidas e descidas por 
cor. Trajeto simplificado com 500 pontos. 

Após análise dos pontos foi observado que as cores estão de acordo com os declives apresentados e 

todas as subidas estão representadas a preto. No entanto, temos apenas utilizado percursos simplifi-

cados. Vamos comparar o percurso simplificado com 500 pontos com o percurso total com 3201 pon-

tos. Como podemos ver na Figura 5.10, os percursos são bastante semelhantes em relação às cores 

utilizadas. Mas existe uma nova subida, representada por A que foi perdida no percurso simplificado. 

                                                   
21 Atividade de esqui em Madonna di Campiglio (http://pt.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5804284/, visto em 

27/04/2016) 

http://pt.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5804284/
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Figura 5.10 - Atividade de esqui em Madonna di Campiglio após identificação de subidas e descidas 
por cor, simplificada com 500 pontos. Existe uma nova subida representada por A. 

Tomando em conta o teste em Cerro Catedral, vamos também observar o seu percurso original 

(Figura 5.11), com 2706 pontos. Comparando os dois trajetos após identificação de subidas e desci-

das, observa-se que o percurso original tem mais detalhe do que o simplificado pois vai ter um núme-

ro maior de segmentos coloridos. Por outro lado, no percurso original temos alguns erros de registo. 

Observando novamente a Figura 5.11, podemos ver que em A, existe uma pequena descida em que 

o declive negativo máximo é excedido. Analisando esse segmento no TrackIt, vemos que este tem 

apenas dois pontos e um deles tem um declive de -174,7%, ou seja, trata-se de um erro de registo22. 

 

Figura 5.11 - Atividade de esqui em Cerro Catedral após identificação de subidas e descidas por cor, 
com o trajeto original não simplificado. 

Como foi referido em 4.2.4, a aplicação torna-se mais lenta, demorando duas vezes ou mais a res-

ponder, quanto mais segmentos tivermos visíveis na vista de mapa, tendo sido este o motivo para 

testes com trajetos de 500 pontos, de forma a criar menos segmentos.  

No Anexo 8 apresentamos uma tabela onde podemos analisar os primeiros 10km de cada percurso 

original e simplificado utilizado nestes testes. Nesta tabela podemos observar que, na maior parte dos 

casos, temos a mesma estrutura para os percursos originais e simplificados, com as subidas, desci-

das e planos mais pronunciados representados nas mesmas áreas. No entanto, para os percursos 

                                                   
22 Futuramente, estes erros deverão ser verificados antes de criar os vários segmentos.  
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simplificados temos perda de informação. Para o percurso simplificado da 3ª Etapa Transportugal 

temos uma grande segmento plano no final que agrupa várias subidas, descidas e planos do percur-

so original. Este segmento plano não está errado pois os declives do percurso simplificado estão cor-

retos mas, ao termos menos pontos, perdemos informação que representaria melhor aquela área. O 

percurso de esqui em Cerro Catedral não tem quaisquer problemas. Obtivemos os mesmos grupos 

de subidas, descidas e planos. Para o percurso de esqui em Madonna di Campiglio quase que tería-

mos o mesmo mas os dois grupos de descidas finais do percurso original ficaram seguidos, sem a 

subida no meio. Isto deve-se ao facto de, no percurso simplificado, esta subida ter apenas dois pon-

tos e, devido ao cálculo da média, ser categorizada como uma descida.  

Como podemos observar, os percursos originais têm mais detalhe mas podem ter erros de registo. 

Por outro lado, os percursos simplificados podem ter perda de informação significativa. A melhor for-

ma de utilizar este algoritmo seria utilizar os percursos originais após serem corrigidos os erros de 

registo. No entanto, isto pode ser uma tarefa complicada dependendo da complexidade do percurso. 

Futuramente deverão ser exploradas formas de corrigir estes erros de registo automaticamente atra-

vés de algoritmos mais refinados. 

Comparação com valores reais 

Vamos agora analisar melhor cada um destes percursos, comparando os resultados obtidos com os 

valores reais. É de notar que todos os valores de declives apresentados não são os valores originais 

registados, mas sim os valores de declive após uma operação de smoothing. Como vimos em 4.2.4, 

esta operação é efetuada de forma a não haver variações muito bruscas nos níveis de declive, 

aquando da criação de segmentos. Inicialmente, esta operação era desfeita no final do algoritmo de 

forma a obtermos os nossos declives originais. No entanto, como os intervalos eram criados com os 

declives após o smoothing, os resultados obtidos não estavam completamente corretos. Existiam 

instâncias em que alguns valores não faziam sentido por isso, decidimos manter os declives após o 

smoothing de forma a ser mais fácil analisar os resultados.  

Nos anexos 5, 6 e 7 apresentamos os resultados dos três percursos simplificados analisados anteri-

ormente nesta secção, nos primeiros 20 segmentos de cada um. Para cada um dos 20 segmentos, 

são apresentados os valores de declive de todos os seus pontos, arredondados a duas casas deci-

mais, para cada um dos intervalos de declive criados para o percurso respetivo. Para segmentos com 

apenas dois pontos apresentamos como valor de declive a média dos declives desses dois pontos. O 

valor de declive do último ponto, aquele que é apenas adicionado a cada segmento para estes serem 

desenhados continuamente, foi removido para facilitar a análise dos dados. Nestes anexos são tam-

bém apresentados os segmentos coloridos na vista de gráfico para cada percurso, respetivamente. 

Ao analisar estes dados, podemos concluir que todos os segmentos contêm pontos que pertencem 

ao intervalo definido e que a cor utilizada para a sua representação está de acordo com o código utili-

zado. No entanto, existem alguns segmentos contínuos que pertencem ao mesmo intervalo, devido 

ao uso da média. Estes segmentos poderão ser unidos num único segmento no futuro. Também exis-

tem vários segmentos com apenas dois pontos que poderão ser unidos com outros segmentos adja-
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centes. Poderemos definir um critério para esta união de forma a reduzir o número de segmentos 

muito curtos. 

5.2.2. Divisão de um percurso em segmentos 

Para a divisão de um percurso em segmentos utilizámos novamente a 3ª Etapa Transportugal (Frei-

xo-Alfaiates) de 2006. O percurso tem a duração de 12 horas, 54 minutos e 10 segundos começando 

às 10 horas, 9 minutos e 43 segundos e terminando às 23 horas, 3 minutos e 53 segundos. Este per-

curso tem 2880 pontos. 

Segmento Distância total do 

segmento (dt) 

Distância percorrida desde o 

início do percurso (dp) 

Distância a ultrapassar 

para criar o segmento 

(du) 

dp - du  

S01 6069,01 6069,01 6037,55 31,46 

S02 6040,01 12109,02 12075,1 33,92 

S03 6004,93 18113,95 18112,65 1,3 

S04 6045,29 24159,24 24150,2 9,04 

S05 6033,97 30193,21 30187,75 5,46 

S06 6053,16 36246,37 36225,3 21,07 

S07 6019,24 42265,61 42262,85 2,76 

S08 6072,13 48337,74 48300,4 37,34 

S09 6031,23 54368,97 54337,95 31,02 

S10 6048,21 60417,18 60375,5 41,68 

S11 6007,86 66425,04 66413,05 11,99 

S12 6049,79 72474,83 72450,6 24,23 

S13 6014,12 78488,95 78488,15 0,8 

S14 6075,67 84564,62 84525,7 38,92 

S15 6040,63 90605,25 90563,25 42 

S16 6028,15 96633,4 96600,8 32,6 

S17 6008,59 102642 102638,4 3,64 

S18 6062,93 108704,9 108675,9 29,02 

S19 6027,71 114732,6 114713,5 19,18 

S20 6018,51 120751,1 120751 0,14 

 

Tabela 5.2 – Resultado da divisão da 3ª Etapa Transportugal (Freixo-Alfaiates) de 2006 em 20 segmen-
tos. 

Começámos por testar a divisão do percurso em 20 segmentos. Como vimos em 4.2.3, os segmentos 

não terão todos a mesma distância pois a distância de cada segmento é calculada ponto a ponto e 
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está dependente da distância entre eles. Após a execução da operação temos 20 segmentos com 

distâncias semelhantes. A distância percorrida pelo percurso completo é de 120751,134 metros, arre-

dondada para 120,751 km pelo TrackIt. Dividindo o percurso em 20 segmentos daria uma distância 

média de 6037,55 metros a cada segmento, se os pontos estivessem nas posições ideais para isto 

acontecer. Para determinar se o algoritmo produz o resultado esperado é necessário consultar a Ta-

bela 5.2. Nesta tabela podemos ver, para cada segmento, a sua distância total e a distância percorri-

da desde o início do percurso. Vemos também a distância total desde o início do percurso que é ne-

cessário igualar ou ultrapassar para criar o segmento atual, ou seja, a distância média de um seg-

mento, 6037,55 metros, a multiplicar pelo número de segmentos criados (incluindo o segmento atual). 

Por fim, temos também a diferença entre estas duas últimas distâncias. Todos estes valores estão em 

metros. 

Somando todas as distâncias dos segmentos obtemos um valor total de 120751,1 metros, ou seja, a 

distância total do percurso. Logo, as distâncias dos segmentos mantêm-se consistentes com a dis-

tância total do percurso. Observando a coluna da diferença entre a distância percorrida e a distância 

a ultrapassar, dp - du, vemos que esta é sempre positiva, ou seja, o segmento é sempre criado quan-

do a distância é ultrapassada (ou igualada).  

De seguida calculamos o desvio padrão das distâncias totais dos segmentos em relação à média, 

através da fórmula seguinte, obtendo o valor 21,20.  

𝑆 = √
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)

2𝑛
𝑖=1

𝑛 − 1
 

Calculando ainda o coeficiente de variação, obtemos o valor de 0,35%, utilizando a seguinte fórmula: 

𝐶𝑣 = 
𝑆

�̅�
∗ 100 

Os valores obtidos são bastante baixos o que indica uma baixa dispersão dos valores de distância 

obtidos para cada segmento. 

Para testar a divisão por distância, dividimos o mesmo percurso em segmentos de 10000 metros ca-

da um, resultando num total de 13 segmentos. Os resultados encontram-se na Tabela 5.3.Esta tabela 

é semelhante à Tabela 5.2, apenas mudam os valores. Observando novamente a coluna da diferença 

entre a distância percorrida e a distância a ultrapassar, dp - du, vemos que esta é sempre positiva 

exceto no caso do último segmento. Como esta operação cria segmentos com uma distância fixa 

(aproximadamente) dá-se o caso de último segmento ter uma distância sempre igual ou menor à dis-

tância definida. 
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Segmento Distância total do 

segmento (dt) 

Distância percorrida desde o 

início do percurso (dp) 

Distância a ultrapassar para 

criar o segmento (du) 

dp - du  

S01 10012,63 10012,63 10000 12,63 

S02 10017,3 20029,93 20000 29,93 

S03 10002,5 30032,43 30000 32,43 

S04 9979,43 40011,86 40000 11,86 

S05 10015,99 50027,85 50000 27,85 

S06 10010,84 60038,69 60000 38,69 

S07 9978,41 70017,1 70000 17,1 

S08 9990,2 80007,3 80000 7,3 

S09 10031,24 90038,54 90000 38,54 

S10 9982,02 100020,6 100000 20,56 

S11 10006,21 110026,8 110000 26,77 

S12 9999,04 120025,8 120000 25,81 

S13 725,33 120751,1 130000 -

9248,86  

Tabela 5.3 – Resultado da divisão da 3ª Etapa Transportugal (Freixo-Alfaiates) de 2006 em segmentos 
de 10000 metros cada. 

Para ver se os nossos valores têm um desvio aceitável, vamos novamente calcular o desvio padrão 

das distâncias totais dos segmentos em relação à distância de 10000 metros que definimos, obtendo 

o valor 16,23. Calculando ainda o coeficiente de variação, obtemos o valor de 0,16%. Novamente, os 

valores obtidos são bastante baixos o que indica uma baixa dispersão dos valores de distância obti-

dos para cada segmento. Estes valores não tomaram em conta o último segmento pois a sua distân-

cia não é calculada para ser aproximada ao valor definido, é apenas a distância que sobra. 

Para o último modo de dividir um percurso em segmentos, dividimos novamente o mesmo percurso 

em segmentos com uma hora de duração, resultando num total de 13 segmentos. Os resultados des-

ta divisão encontram-se na Tabela 5.4. Esta tabela é semelhante às anteriores, utilizando a duração 

dos segmentos em vez da sua distância. Analisando a coluna da diferença entre a duração decorrida 

desde o início do percurso e a duração a ultrapassar, td - tu, vemos que esta é sempre positiva exceto 

no caso do último segmento pois, tendo os segmentos uma duração fixa (aproximadamente), o último 

segmento terá sempre uma duração igual ou menor à duração definida. Embora os valores estejam 

corretos, de acordo com o algoritmo, temos um caso interessante nos segmentos 7, 8 e 9. O segmen-

to 7 tem quase 3 horas de duração embora nós tenhamos definido a duração de cada segmento com 

apenas uma hora. Isto acontece pois este segmento vai encontrar uma pausa. No primeiro ponto da 

pausa o segmento tem uma duração de 57 minutos e 52 segundos. 
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Segmento Duração total do 

segmento (tt) 

Duração decorrida desde o 

início do percurso (td) 

Duração a ultrapassar para 

criar o segmento (tu) 

td - tu  

S01 01:00:11 1:00:11 01:00:00 0:00:11 

S02 00:59:53 2:00:04 02:00:00 0:00:04 

S03 01:00:05 3:00:09 03:00:00 0:00:09 

S04 00:59:51 4:00:00 04:00:00 0:00:00 

S05 01:00:12 5:00:12 05:00:00 0:00:12 

S06 00:59:51 6:00:03 06:00:00 0:00:03 

S07 02:52:26 8:52:29 07:00:00 1:52:29 

S08 00:00:24 8:52:53 08:00:00 0:52:53 

S09 00:07:20 9:00:13 09:00:00 0:00:13 

S10 01:02:23 10:02:36 10:00:00 0:02:36 

S11 00:57:31 11:00:07 11:00:00 0:00:07 

S12 00:59:59 12:00:06 12:00:00 0:00:06 

S13 00:54:04 12:54:10 13:00:00 -

0:05:50  

Tabela 5.4 - Resultado da divisão da 3ª Etapa Transportugal (Freixo-Alfaiates) de 2006 em segmentos 
de uma hora de duração. 

Na Tabela 5.4 vemos que este segmento tem de igualar ou ultrapassar uma duração total desde o 

início do percurso igual a 7 horas mas, com a duração no ponto inicial da pausa isto não acontece. 

Como o algoritmo passa ao próximo ponto, o ponto final da pausa neste caso, vai ser adicionada ao 

segmento a duração da pausa que, neste caso, é de 1 hora, 54 minutos e 34 segundos. Com esta 

duração adicionada, a duração do segmento já excede a duração esperada. Mas como a duração 

aumentou muito mais do que o esperado, o próximo segmento, o segmento 8, vai ser muito curto, 

com apenas dois pontos, pois a duração excede imediatamente a duração esperada para criar o 

segmento. E para o segmento 9, como a duração total começa mais elevada, o segmento também vai 

ser curto pois apenas com alguns pontos se ultrapassa a duração esperada. 

Para resolver este problema poder-se-á, futuramente, remover todas as pausas automaticamente 

antes da divisão em segmentos ou criar pontos intermédios dentro das pausas, na marca temporal 

desejada. 

Calculando novamente o desvio padrão das durações totais dos segmentos em relação à duração de 

uma hora metros que definimos, obtemos o valor 2388,21. Os cálculos foram efetuados com segun-

dos. Com este desvio, o coeficiente de variação é de 63,34%. Estes valores são demasiado elevados. 

Isto deve-se aos 3 segmentos analisados, os segmentos 7, 8 e 9, cujos valores são influenciados 

devido à enorme pausa. Se removermos estes segmentos obtemos um desvio padrão de 132,05 e 

um coeficiente de variação de 3,67%. Estes valores já são suficientemente baixos para indicar uma 

baixa dispersão das durações obtidas. 
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É de notar que algumas das aplicações analisadas no Capítulo 2 que suportam segmentos não os 

criam, apenas permitem visualizá-los, interpolando pontos quando necessário de forma a cada seg-

mento ter a dimensão definida exata. Também poderíamos ter optado por algo semelhante. No entan-

to, ao não criar os segmentos perdemos a hipótese de utilizar as operações existentes sobre percur-

sos, em particular as operações de adição e remoção de pontos para ajustar segmentos caso neces-

sário. Também havia a hipótese de combinar as duas opções, criar os segmentos com as dimensões 

exatas através da interpolação entre pontos. Porém, ao serem adicionados pontos os segmentos 

distanciam-se um pouco dos percursos originais, havendo pontos sem correspondência direta, pelo 

que optámos por não utilizar interpolação. No futuro, poderá ser adicionada uma opção à operação 

de divisão de um percurso em segmentos para o utilizador escolher se deseja que esta seja efetuada 

com ou sem interpolação. 

5.2.3. Novos modos da operação join 

Para testar os novos modos de executar a operação join, quando dois ou mais percursos estão sepa-

rados por uma distância superior à distância limite definida nas preferências, utilizámos dois percur-

sos com o desporto e sub-desporto definidos para caminhada em estrada. Estes percursos estão 

visíveis na Figura 5.12 e as características destes dois percursos encontram-se na .  

 

Figura 5.12 – Percursos A (azul) e B (vermelho) utilizados para testar os novos métodos da operação 
join. 

 Percurso A Percurso B 

Início 13:55:57 h 16:04:47 h 

Fim 14:22:17 h 16:55:21 h 

Duração 26:20 min 50:44 min 

Distância 1,783 km 3,210 km 

Velocidade média 4,1 km/h 3,8 km/h 

Velocidade média em movimento 4,2 km/h 4,2 km/h 

Velocidade no primeiro ponto 3 km/h 3,6 km/h 

Velocidade no último ponto 0,8 km/h 2,7 km/h 

Tabela 5.5 – Características dos percursos A e B utilizados para testar os novos modos da operação 
join. 
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A estes dois percursos foi efetuada uma operação join, de A para B, com e sem follow roads, para tes-
tar todos os métodos desta operação. A  

Tabela 5.6 mostra os resultados obtidos.

 

Método 

Sem follow roads Com follow roads (percurso de união 

com distância de 1,862 km) 

Velocidade Duração Velocidade média Duração 

Velocidade constante do desporto 

(4 km/h) 

4 km/h  24:19 

min 

3,7 km/h 29:49 min 

Velocidade constante de 10 km/h 10 km/h 9:43 min 7 km/h 15:58 min 

Velocidade média em movimento do 

primeiro percurso (4,2 km/h) 

4,2 km/h 23:19 

min 

3,5 km/h 31:58 min 

Velocidade final do primeiro percur-

so (0,8 km/h) 

0,8 km/h 2:07:15 h 0,8 km/h 2:26:09 h 

Velocidade média em movimento do 

segundo percurso (4,2 km/h) 

4,2 km/h 23:16 

min 

3,5 km/h 31:56 min 

Velocidade inicial do segundo per-

curso (3,6 km/h) 

3,6 km/h 27:09 

min 

3,1 km/h 36:12 min 

Velocidade média em movimento 

dos dois percursos (4,2 km/h) 

4,2 km/h 23:18 

min 

3,5 km/h 31:57 min 

Velocidade média dos pontos de 

união (2,2 km/h) 

2,2 km/h 44:46 

min 

2 km/h 55:32 min 

Manter marcar temporais 0,95 km/h 1:42:45 1 km/h 1:49:06 h 

Tempo para percorrer a distância 

entre os percursos (30 min) 

3,24 km/h 30:00 

min 

3,1 km/h 36:21 min 

 

Tabela 5.6 – Resultados de todos os métodos de operação join. 

Calculando estes valores manualmente podemos confirmar que os valores apresentados pelo TrackIt 

estão corretos. No entanto, a velocidade média dos percursos de união com follow roads fica quase 

sempre aquém da velocidade esperada. Isto deve-se à velocidade nos pontos de união uma vez que 

a velocidade não pode passar imediatamente para uma constante. Há sempre um período de acele-
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ração/desaceleração (Figura 5.13) para atingir a velocidade constante esperada e as operações de 

consolidação que se vão efetuando tomam isto em conta, ajustando os valores de velocidade dos 

pontos do percurso de união. O mesmo ocorre ao selecionar uma duração para este percurso de uni-

ão, a velocidade vai ser recalculada o que vai alterar a própria duração. 

 

Figura 5.13 – Período de aceleração/desaceleração para atingir uma velocidade constante num percur-
so de união. 

5.3. Testes de Usabilidade 

Para fazer a avaliação com utilizadores foram utilizados 3 cenários de execução diferentes, apresen-

tados de seguida, com várias tarefas que os utilizadores tinham de executar. Antes da realização dos 

cenários foi dada uma breve explicação sobre o TrackIt. 

5.3.1. Cenário 1 – Criação de um percurso baseado em dois per-

cursos existentes. 

Neste cenário, o utilizador deve criar um novo percurso baseado em dois percursos existentes. Este 

cenário serve para testar algumas das alterações a operações existentes assim como as operações 

de undo e redo. As tarefas que serão executadas são as seguintes: 

 Abrir um ficheiro que já tem os dois percursos, A e B. 

 Definir o desporto e sub-desporto de cada percurso como genéricos. 

 Juntar os dois percursos de A para B sem follow roads. 

 Recuperar os percursos originais. 

 Alterar o critério utilizado para o join para utilizar um valor constante de 10 km/h. 

 Juntar novamente os percursos, de A para B, com follow roads. 

 Alterar o desporto deste novo percurso para caminhada em estrada. 

 Alterar o limiar de pausa da caminhada em estrada para 1 km/h. 

 Remover todas as pausas do percurso. 

 Retroceder. 

 Avançar de novo. 

 Definir ritmo do percurso ajustado ao declive. 

 Adicionar uma pausa de 10 segundos ao início do percurso. 

Com este cenário testámos as operações de undo e redo, seleção e alteração do desporto de um 

percurso, alteração de valores de uma combinação de desporto e sub-desporto, remoção de todas as 
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pausas, adição de uma pausa, join e os seus novos critérios, com e sem follow roads e a nova fórmu-

la de caminhada para o smart pace. 

5.3.2. Cenário 2 – Divisão de um percurso em segmentos 

Neste cenário, o utilizador deve efetuar alterações num percurso dado e criar alguns segmentos para 

os comparar. Este cenário serve para testar as opções de criação de segmentos e a sua compara-

ção, assim como algumas operações existentes que foram alteradas. As tarefas que serão executa-

das são as seguintes: 

 Abrir um ficheiro com um percurso. 

 Alterar o desporto do percurso para bicicleta de estrada. 

 Remover a segunda pausa do percurso. 

 Criar dois segmentos sobrepostos e compará-los. 

 Selecionar os dois segmentos e compará-los. 

 Eliminar os segmentos criados. 

 Definir o ritmo do percurso fazendo com que comece duas horas antes. 

 Dividir o percurso em 10 segmentos. 

 Selecionar o primeiro, terceiro e sexto segmento e compará-los. 

Com este cenário testámos o undo, a operação de criação de segmentos a partir da vista de gráfico, 

a atribuição de um desporto e sub-desporto a um percurso, a operação de remoção de pausas indivi-

duais, a nova forma de fazer set pace, a operação de divisão de um percurso e a ferramenta de com-

paração de segmentos. 

5.3.3. Cenário 3 – Identificar subidas e descidas por código de 

cor 

Neste cenário, o utilizador deve identificar as subidas e descidas de um percurso através do código 

de cor implementado. Este cenário serve para testar essa operação assim como o seu modo de le-

genda, assim como as opções de cada desporto. As tarefas que serão executadas são as seguintes: 

 Abrir um ficheiro com um percurso. 

 Alterar o desporto do percurso para bicicleta de estrada. 

 Identificar as subidas e descidas por cor. 

 Alterar o desporto do percurso para esqui alpino em pista. 

 Alterar o limite do declive deste desporto para 40%. 

 Identificar as subidas e descidas por cor. 

Com este cenário testámos a identificação e alteração do desporto e sub-desporto de um percurso, a 

alteração de valores de uma combinação de desporto e sub-desporto, operação de identificação de 

subidas e descidas por código de cor e o seu modo de legenda. 
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5.3.4. Resultados 

Os testes de usabilidade foram realizados num PC com um processador AMD Phenom X4 945, 8GB 

RAM DDR3 de 667 MHz e uma placa gráfica NVidia GeForce GTX 760. O PC utiliza o sistema opera-

tivo Windows 10 de 64 bits e tem a versão 1.8.0_77 do Java instalada. 

Estes testes foram avaliados através da sua realização por 4 utilizadores diferentes com diferentes 

níveis de conhecimento em relação a aplicações deste género. Os utilizadores 1 e 2 possuem um 

nível de conhecimento básico, ou seja, quase nunca utilizaram nenhuma aplicação GPS para registo 

do seu desempenho num determinado desporto. O utilizador 3 já tinha utilizado algumas destas apli-

cações, tendo um nível de conhecimento intermédio, e o utilizador 4 está bastante familiarizado com 

estas aplicações, já tendo utilizado várias, tendo um nível de conhecimento avançado.  

As tarefas de cada teste foram avaliadas através dos seguintes critérios: 

 Nível 1, o utilizador completou a tarefa sozinho 

 Nível 2, o utilizador completou a tarefa com algumas perguntas ao avaliador 

 Nível 3, o utilizador completou a tarefa com a ajuda do avaliador 

 Nível 4, o utilizador completou a tarefa excedendo o tempo limite de um minuto 

 Nível 5, o utilizador não conseguiu completar a tarefa 

Estes testes foram realizados informalmente, sem medições de erros ou de tempo, porém, definimos 

um tempo limite de um minuto para cada tarefa só para ter uma noção de quais as tarefas mais com-

plicadas. Os resultados da avaliação de cada tarefa encontram-se nas tabelas 5.7, 5.8 e 5.9. 

Após analisar estas tabelas podemos tirar algumas conclusões. Em primeiro lugar, podemos ver que 

todos os utilizadores completaram todas as tarefas, embora tenha havido algumas em que sentiram 

mais dificuldade, em particular os dois utilizadores principiantes, havendo algumas tarefas onde te-

nham excedido o tempo limite de um minuto. Isto deve-se ao facto de os utilizadores não estarem 

familiarizados com a aplicação e com alguns conceitos apresentados embora, como podemos ver, os 

utilizadores se tenham começado a familiarizar à medida que foram completando tarefas. Tarefas 

repetidas ou semelhantes a tarefas anteriores foram executadas facilmente pelos utilizadores. Além 

disso, ao usarem a aplicação, foram aprendendo onde estavam localizadas as operações, o que faci-

litou tarefas futuras pois localizavam melhor o que tinham de executar. É também de notar que ne-

nhum utilizador sentiu dificuldade a utilizar as operações de undo e redo. As tarefas específicas refe-

rentes a estas operações foram adicionadas aos cenários para os utilizadores saberem que estas 

operações existem. Deste modo, saberiam que as poderiam utilizar se e quando cometessem erros. 

Por outro lado, as operações de undo e redo são bastante comuns. A generalidade das pessoas sabe 

o que essas operações fazem o que também facilitou a realização das tarefas.  

As tarefas em que os utilizadores sentiram mais dificuldade foram as que não envolviam os menus 

com as operações, como as tarefas para adicionar ou remover uma pausa ou a de criar segmentos 

sobrepostos através da vista de gráfico. Isto deve-se ao facto de os utilizadores não saberem que 

para essas tarefas deviam selecionar pontos e partes do percurso na vista de gráfico, e não existe 
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nada na aplicação que lhes indique este facto, particularmente nas tarefas de adicionar e remover 

uma pausa individual pois não sabiam que tinham apenas de selecionar um ponto para estas opera-

ções ficarem ativas. Para a operação de criar segmentos sobrepostos todos os utilizadores tentaram 

selecionar o segmento a partir da vista de mapa e não de gráfico. 

Tarefa Utilizador 1 Utilizador 2 Utilizador 3 Utilizador 4 

Abrir ficheiro 2 1 1 1 

Escolher desporto e sub-desporto 1 1 1 1 

Join sem follow roads 4 3 2 2 

Undo 1 1 1 1 

Alterar critério join 4 4 2 2 

Join com follow roads 2 1 1 1 

Alterar desporto e sub-desporto 3 2 2 1 

Alterar limiar de pausa do desporto 3 2 2 2 

Remover todas as pausas 3 2 2 1 

Undo 1 1 1 1 

Redo 1 1 1 1 

Smart pace 3 2 1 1 

Adicionar pausa 4 3 2 2 

 

Tabela 5.7 – Avaliação das tarefas do cenário 1. 

Tarefa Utilizador 1 Utilizador 2 Utilizador 3 Utilizador 4 

Abrir ficheiro 1 1 1 1 

Escolher desporto e sub-desporto 1 1 1 1 

Remover uma pausa 3 2 1 1 

Criar dois segmentos sobrepostos 4 3 3 2 

Comparar os segmentos 2 2 1 1 

Undo 1 1 1 1 

Set pace com novas datas 2 2 2 1 

Dividir percurso em segmentos 2 1 2 1 

Comparar 3 segmentos 1 1 1 1 

 

Tabela 5.8 – Avaliação das tarefas do cenário 2. 
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Tarefa Utilizador 1 Utilizador 2 Utilizador 3 Utilizador 4 

Abrir ficheiro 1 1 1 1 

Escolher desporto e sub-desporto 1 1 1 1 

Identificar subidas e descidas por cor 2 2 1 1 

Abrir modo legenda 3 2 2 2 

Alterar o desporto e sub-desporto 1 1 1 1 

Alterar limite do declive 2 1 1 1 

Identificar subidas e descidas por cor 1 1 1 1 

Ver cores na vista de gráfico 3 2 2 2 

 

Tabela 5.9 – Avaliação das tarefas do cenário 3. 

Alguns utilizadores sentiram que as operações estavam muito dispersas, espalhadas pelo menu de 

edição, de ferramentas e pelo menu de contexto dos percursos. Isto é algo que pode ser melhor ana-

lisado no futuro, para as operações estarem melhor agrupadas. Os utilizadores também não conse-

guiram perceber como é que podiam ver os segmentos criados pela operação de identificação de 

subidas e descidas por código de cor, uma vez que após efetuarem essa operação não acontecia 

nada a nível visual. Era necessário ir manualmente à parte dos segmentos para os visualizar na vista 

de mapa. Esta é uma tarefa que nem tinha sido considerada para o cenário 3. Com este teste, foi 

depois adicionada a opção de visualizar os segmentos coloridos na vista de gráfico, automaticamente 

após a operação ser realizada, mantendo a visualização de segmentos na vista de mapa da mesma 

forma, pois foi considerada uma lacuna grave. 

Estes testes podem ser repetidos utilizando o método descrito no Anexo 9Anexo 9. 

5.4. Sumário 

Neste capítulo vimos os resultados dos testes de algoritmos e de usabilidade que foram feitos para 

avaliar as soluções implementadas. Os testes de algoritmos efetuados foram para as operações de 

identificação de subidas e descidas por código de cor, para a operação de divisão de um percurso em 

segmentos e para os novos critérios para executar a operação de join. Estes algoritmos, embora pro-

duzam os resultados corretos, podem não produzir os resultados esperados, isto é, algoritmicamente 

fazem aquilo que é suposto embora isto possa não corresponder ao que é esperado. Por exemplo, a 

deteção de subidas em esqui pode detetar descidas no meio de uma subida mecânica. Estas desci-

das estão corretas mas, como não fazem parte do desporto em si, deviam fazer parte da subida. Es-

tes algoritmos devem, no futuro, ser melhorados para ter em conta casos específicos como este. 

Nos testes de usabilidade, os utilizadores sentiram algumas dificuldades em completar algumas tare-

fas dos vários cenários executados, embora a maior parte tenha sido efetuada com facilidade. É de 

notar o efeito de aprendizagem que fez com que os utilizadores efetuassem as tarefas seguintes com 

maior facilidade. 
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Uma das coisas que não foi verificada e que poderá ser interessante é explorar como é que os utili-

zadores reagem à deslocação dos segmentos sobrepostos uma vez que é o único método do TrackIt 

em que os percursos são movidos. 

Para além disto poderão ser efetuados mais testes aos algoritmos apresentados para podermos ter 

mais dados para verificar a sua execução. Os testes correntes foram mais limitados apenas para veri-

ficar se os algoritmos funcionavam corretamente e para identificar possíveis problemas. 

Infelizmente apenas foi possível realizar os testes de usabilidade com 4 utilizadores. Isto deveu-se 

não só a falta de tempo mas também à disponibilidade de outros possíveis utilizadores. No entanto, 

foram descobertos os problemas de usabilidade mais graves uma vez que vários utilizadores tiveram 

os mesmos problemas. 
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Capítulo 6 

Conclusões e Tra-

balho Futuro 
6. Conclusão e Trabalho Futuro 

6.1. Conclusões 

Neste trabalho, implementámos várias soluções para problemas existentes no protótipo TrackIt, uma 

aplicação de análise e planeamento de trilhos registados por aparelhos de GPS. Estes aparelhos são 

cada vez mais utilizados atualmente, tanto por atletas e treinadores, como por amadores, devido ao 

seu preço e facilidade de uso. Também existem várias aplicações capazes de analisar o desempenho 

dos utilizadores com base nos trilhos registados por esses aparelhos GPS, incluindo aplicações para 

telemóveis, uma vez que estes vêm já equipados com funcionalidades GPS. Após análise de várias 

aplicações existentes, concluímos que, embora existam algumas com as funcionalidades que querí-

amos implementar, isto não se aplica à maior parte. Além disso, nenhuma das aplicações que anali-

sámos possuía todas essas funcionalidades. 

O protótipo TrackIt, já anteriormente desenvolvido em duas iterações diferentes, está bastante com-

pleto, contando com várias operações de análise e planeamento de percursos e permite a visualiza-

ção em mapa, de entre vários fornecedores de mapas digitais, desses percursos. Suporta ainda a 

importação e exportação e vários tipos de ficheiros que lidam com dados GPS. 

As funcionalidades que foram implementadas, correspondentes aos objetivos deste trabalho, foram 

as seguintes: 

 Operações de undo/redo 

 Suporte para vários tipos de desporto  

 Criação, visualização e comparação de segmentos de um percurso 

 Identificação de subidas e descidas com um código de cor 

As operações de undo e redo foram adicionadas para lidar com as operações de planeamento que 

alteravam percursos já existentes. Deste modo, a aplicação permite que o utilizador recupere o esta-

do anterior ou posterior caso cometa algum erro. Estas operações foram criadas através de uma ba-

se, que trata da lógica do undo e redo, e de várias operações de suporte que efetuam a alteração de 

um estado para o outro. Estas operações foram desenvolvidas tendo em conta as operações opostas 
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(por exemplo, adicionar/remover ponto) que existem no TrackIt. No entanto, temos também opera-

ções que não possuem inversa, tendo sido criadas novas operações para lidar com o undo/redo nes-

tes casos. 

O suporte para novos tipos de desporto, emprega os conceitos introduzidos pelo protocolo FIT23 de 

desporto e sub-desporto, em que o desporto é a atividade principal e o sub-desporto é o tipo de ativi-

dade (por exemplo, bicicleta/montanha). Este suporte destina-se a um número limitado de combina-

ções desporto/sub-desporto, embora haja possibilidade de adicionar mais no futuro. Cada combina-

ção de desporto/sub-desporto tem parâmetros que podem ser alterados pelo utilizador, como a velo-

cidade média ou o valor de limiar de uma pausa, que são guardados na base de dados, assim como 

os valores originais. 

Para a divisão de um percurso em segmentos foram criadas duas operações. Uma divide um percur-

so em vários segmentos, de acordo com vários critérios diferentes, e a outra cria um segmento atra-

vés da seleção do utilizador. Estes segmentos podem ser analisados, através de uma tabela, onde 

podemos comparar vários dos seus valores. Segmentos sobrepostos também podem ser compara-

dos visualmente pois é efetuada uma deslocação para os podermos comparar lado a lado. 

Para a Identificação de subidas e descidas com um código de cor foi criado um código que é utilizado 

para quase todos os desportos suportados. Outros desportos, que não se realizam em subida, utili-

zam um código semelhante em que as subidas estão todas da mesma cor (por exemplo, o esqui). Foi 

implementado um algoritmo que cria vários intervalos de declive, criando vários segmentos no per-

curso de acordo com o declive dos seus pontos. Estes segmentos possuem pontos que pertencem a 

um só intervalo de declive. Cada segmento é então colorido, podendo ser visualizado na vista de ma-

pa assim como na vista de gráfico. 

Para além da implementação destas soluções, foram adicionadas novas operações, como a de adi-

ção e remoção de pausas individuais, e também corrigidas e completadas algumas operações exis-

tentes, como a operação de join, que agora utiliza vários critérios para definir como é percorrida a 

distância entre dois percursos. 

Foram realizados testes de usabilidade de forma a testar a implementação das soluções. Deste mo-

do, pudemos averiguar a eficácia destas soluções, de forma a corrigir problemas. Os testes realiza-

dos mostraram que os utilizadores menos experientes têm algumas dificuldades com alguns concei-

tos e tarefas no início, melhorando a seu desempenho com maior utilização da aplicação. 

Também foram testados alguns algoritmos de forma a verificar se produziam os resultados espera-

dos. As operações testadas foram a de divisão de um percurso em segmentos, identificação e subi-

das e descidas por código de cor e a operação de join com os novos critérios. A operação de join, de 

acordo com os testes realizados, funciona corretamente. Os resultados testes das outras operações 

mostraram que, embora os algoritmos funcionem corretamente, existem ainda alguns casos específi-

                                                   
23 FIT SDK (https://www.thisisant.com/resources/fit/, visto em 09/05/2016) 
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cos que têm de ser tratados individualmente, por exemplo, como tratar as pausas durante a divisão 

de segmentos. 

De entre as aplicações estudadas no Capítulo 2, a que se aproxima mais do TrackIt na sua corrente 

iteração é o MyTourBook. Embora só tenha suporte para ciclismo é a única que possui funcionalida-

des de segmentação e de identificação de várias grandezas por código de cor semelhantes às do 

TrackIt. 

 

6.2. Sugestões para Trabalho Futuro 

Como vimos anteriormente, as soluções implementadas para os objetivos propostos funcionam corre-

tamente. No entanto, existem ainda formas de melhorar os algoritmos implementados, e de adicionar 

outras funcionalidades úteis. As nossas sugestões para trabalho futuro são as seguintes: 

 Melhorar o algoritmo de divisão de percursos para ter em conta as pausas, por opção do utili-

zador. 

 Melhorar o algoritmo de divisão de percursos para utilizar interpolação, por opção do utiliza-

dor, para obtermos segmentos de dimensões exatas. 

 Melhorar o algoritmo de identificação de subidas e descidas por código de cor por forma a ser 

mais eficiente na vista de mapa. Para desportos em que as subidas não fazem parte da ativi-

dade, defini-las de forma a ter em conta pequenas descidas que não façam parte da ativida-

de. 

 Melhorar o algoritmo do deslocamento de segmentos para comparação visual, na vista de 

mapa, para detetar qual o melhor sítio para efetuar esse deslocamento, ou seja, o local onde 

há menos sobreposições (Figura 4.14). 

 Afinar os valores de cada combinação de desporto e sub-desporto através de um tratamento 

estatístico de dados. 

 Adicionar suporte para perfis de utilizador, permitindo a definição de preferências e percursos 

pessoais. 

 Criar uma nova entidade associada a percursos e atividades para representar os segmentos, 

de forma a estes deixem de ser representados por percursos.  

 Melhorar o método de criação de segmentos com cores de forma a utilizar layers em vez de 

colorir cada segmento individual. 

 Efetuar mais testes aos algoritmos de segmentação e de identificação de subidas e descidas 

por código de cor com vista ao seu aperfeiçoamento. 

 Verificar como os utilizadores reagem à apresentação por deslocação no espaço de segmen-

tos sobrepostos, explorando processos alternativos. 

 Completar o algoritmo de inversão de percursos para ter em conta subidas e descidas no cál-

culo dos tempos de passagem e velocidades. 
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 Criação de alarmes utilizando os valores dos parâmetros de cada desporto com vista á sua 

utilização, por exemplo, na validação de dados. 

 Alteração dos códigos de cor existentes de forma a representarem melhor o desporto em 

questão tendo em conta a dificuldade das subidas e descidas. 

 Explorar a criação de códigos de cor pelo utilizador. 
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Anexo 1 - Modelo de domínio do TrackIt 
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public enum Sport { 

   GENERIC((short)0), 

   RUNNING((short)1), 

   CYCLING((short)2), 

   TRANSITION((short)3), 

   FITNESS_EQUIPMENT((short)4), 

   SWIMMING((short)5), 

   BASKETBALL((short)6), 

   SOCCER((short)7), 

   TENNIS((short)8), 

   AMERICAN_FOOTBALL((short)9), 

   TRAINING((short)10), 

   WALKING((short)11), 

   CROSS_COUNTRY_SKIING((short)12), 

   ALPINE_SKIING((short)13), 

   SNOWBOARDING((short)14), 

   ROWING((short)15), 

   MOUNTAINEERING((short)16), 

   HIKING((short)17), 

   MULTISPORT((short)18), 

   PADDLING((short)19), 

   FLYING((short)20), 

   E_BIKING((short)21), 

   MOTORCYCLING((short)22), 

   BOATING((short)23), 

   DRIVING((short)24), 

   GOLF((short)25), 

   HANG_GLIDING((short)26), 

   HORSEBACK_RIDING((short)27), 

   HUNTING((short)28), 

   FISHING((short)29), 

   INLINE_SKATING((short)30), 

   ROCK_CLIMBING((short)31), 

   SAILING((short)32), 

   ICE_SKATING((short)33), 

   SKY_DIVING((short)34), 

   SNOWSHOEING((short)35), 

   SNOWMOBILING((short)36), 

   STAND_UP_PADDLEBOARDING((short)37), 

   SURFING((short)38), 

   WAKEBOARDING((short)39), 

   WATER_SKIING((short)40), 

   KAYAKING((short)41), 

   RAFTING((short)42), 

   WINDSURFING((short)43), 

   KITESURFING((short)44), 

   ALL((short)254), 

   INVALID((short)255); 

 

 

Anexo 2 – Protocolo FIT para desportos 
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public enum SubSport { 

   GENERIC((short)0), 

   TREADMILL((short)1), 

   STREET((short)2), 

   TRAIL((short)3), 

   TRACK((short)4), 

   SPIN((short)5), 

   INDOOR_CYCLING((short)6), 

   ROAD((short)7), 

   MOUNTAIN((short)8), 

   DOWNHILL((short)9), 

   RECUMBENT((short)10), 

   CYCLOCROSS((short)11), 

   HAND_CYCLING((short)12), 

   TRACK_CYCLING((short)13), 

   INDOOR_ROWING((short)14), 

   ELLIPTICAL((short)15), 

   STAIR_CLIMBING((short)16), 

   LAP_SWIMMING((short)17), 

   OPEN_WATER((short)18), 

   FLEXIBILITY_TRAINING((short)19), 

   STRENGTH_TRAINING((short)20), 

   WARM_UP((short)21), 

MATCH((short)22), 

EXERCISE((short)23), 

CHALLENGE((short)24), 

INDOOR_SKIING((short)25), 

CARDIO_TRAINING((short)26), 

INDOOR_WALKING((short)27), 

E_BIKE_FITNESS((short)28), 

BMX((short)29), 

CASUAL_WALKING((short)30), 

SPEED_WALKING((short)31), 

BIKE_TO_RUN_TRANSITION((short)32), 

RUN_TO_BIKE_TRANSITION((short)33), 

SWIM_TO_BIKE_TRANSITION((short)34), 

ATV((short)35), 

MOTOCROSS((short)36), 

BACKCOUNTRY((short)37), 

RESORT((short)38), 

RC_DRONE((short)39), 

WINGSUIT((short)40), 

WHITEWATER((short)41), 

ALL((short)254), 

INVALID((short)255); 

 

 

Anexo 3 - Protocolo FIT para desportos 
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    DAS MAS PTS DPD FR JMWD JMDT JMTT GL 

Generic/Generic 10 50 0,1 5 No 100 10 5 15 

Running/Road 10 25 1 10 Yes 100 10 5 15 

Running/Track 20 40 1 10 No 100 1 1 15 

Running/Trail 10 25 1 10 No 100 10 5 15 

Cycling/Road 40 80 2 10 Yes 100 20 2 15 

Cycling/Mountain 10 50 1 20 No 100 10 5 15 

Walking/Road 4 10 0,5 30 Yes 100 2 5 15 

Walking/Trail 4 10 0,5 30 No 100 2 5 15 

Cross-country skiing/Track 50 100 1 3 No 200 10 2 40 

Cross-country ski-

ing/Mountain 

50 100 1 5 No 200 10 2 40 

Alpine skiing/Track 10 30 0,5 5 No 200 10 2 40 

Alpine skiing/Slalom 50 60 2 2 No 200 10 2 40 

Alpine skiing/Giant slalom 80 100 2 2 No 200 10 2 40 

Alpine skiing/Super-G 140 150 2 2 No 200 10 2 40 

Alpine skiing/Downhill 150 200 2 2 No 200 10 2 40 

Alpine skiing/Leisure 30 100 1 5 No 200 10 2 40 

Snowboarding/ Downhill 50 100 2 2 No 200 10 2 40 

Snowboarding/Mountain 20 40 2 3 No 200 10 2 40 

Hiking/Trail 3 8 0,5 30 No 100 2 5 20 

Sailing/Open water 10 35 1 20 No 100 10 5 15 

 

Legenda: 

DAS – default average speed (km/h) 

MAS – maximum allowed speed (km/h) 

PTS – pause threshold speed (km/h) 

DPD – default pause duration (s) 

FR - follow roads (yes or no) 

JMWD - join maximum warning distance (m) 

JMDT – join merge distance tolerance (m) 

JMTT – join merge time tolerance (s) 

GL - grade limit (%) 

Anexo 4 - Valores de cada par desporto/sub-desporto 
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Segmento Declives dos pontos (%) Intervalo (%) 

1 0,11; 1,1 ]-1,7; 1,7[ 

2 5,6 [5; 8,3[ 

3 8,92 [8,3; 11,7[ 

4 8,01 [5; 8,3[ 

5 4,75 [1,7; 5[ 

6 3,13; 3,29; 1,7 [1,7; 5[ 

7 1,46 ]-1,7; 1,7[ 

8 1,75; 1,84 [1,7; 5[ 

9 1,32; 0,96; 0,3; -0,9 ]-1,7; 1,7[ 

10 -1,09 ]-1,7; 1,7[ 

11 -0,14; 0,32 ]-1,7; 1,7[ 

12 2,03; 3,38; 3,31 [1,7; 5[ 

13 6,82 [5; 8,3[ 

14 8,46; 9,4 [8,3; 11,7[ 

 15 2,31 [1,7; 5[ 

16 0,78; -1,47 ]-1,7; 1,7[ 

17 -1,92 ]-5; -1,7] 

18 -1,58; -1,1; -0,2; 0,93; 1,04; -0,16; -1,05; -0,62; 0,03; 0,71; 0,64; -0,03; -

0,64; -0,87; -1,34; -0,92; -1,65 

]-1,7; 1,7[ 

19 -2,4; -2,75; -2,92; -4,27; -4,27 ]-5; -1,7] 

20 -6,46; -7,02; -7,21; -7,38; -7,31; -7,16; -6,25; -5,55 ]-8,3; -5] 

 

 

 

Anexo 5 - Dados dos primeiros 20 segmentos da 3ª Etapa Transportugal, com os segmentos coloridos 
correspondentes na vista de gráfico. 
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Segmento Declives dos pontos (%) Intervalo (%) 

1 24,6; 28,01; 27,35 [0, +∞[ 

2 -19,73 ]-22,2; -17,8] 

3 -23,93; -24,14; -24,8; -25,03; -25,75; -26,2 ]-26,7; -22,2] 

4 -27,2; -27,4; -28,74; -28,93; -29,42; -28,7; -27,44 ]-31,1; -26,7] 

5 -24,17; -22,94 ]-26,7; -22,2] 

6 12,46 [0, +∞[ 

7 27,63; 33,19; 23,74; 2,91 [0, +∞[ 

8 -18,72 ]-22,2; -17,8] 

9 -22,78; -24,39; -24,89; -25,54; -26,36 ]-26,7; -22,2] 

10 -27,58; -28,03; -28,17; -28,29; -28,54; -28,6; -28,94; -29,25; -29,1 ]-31,1; -26,7] 

11 -23,5 ]-26,7; -22,2] 

12 -21,12; -19,77 ]-22,2; -17,8] 

13 8,98; 20,91 [0, +∞[ 

14 -20,0 ]-22,2; -17,8] 

15 -23,77; -24,22; -25,26; -25,96; -26,31 ]-26,7; -22,2] 

16 27,53; -28,42; -28,48; -28,54; -28,84; -29,41; -29,55; -29,69; -29,3; -29,17;    

-29,02; -28,46 

]-31,1; -26,7] 

17 -19,21 ]-22,2; -17,8] 

18 -17,06; -15,12; -13,36 ]-17,8; -13,3] 

19 1,08; 29,32; 21,17; 18,93 [0, +∞[ 

20 -13,53 ]-17,8; -13,3] 

 

 

 

Anexo 6 - Dados dos primeiros 20 segmentos da atividade em esqui em Cerro Catedral, com os seg-
mentos coloridos correspondentes na vista de gráfico. 
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Segmento Declives dos pontos (%) Intervalo (%) 

1 -34,24 ]-35,6; -31,1] 

2 -10,6 ]-13,3; -8,9] 

3 6,56; 12,93 [0, +∞[ 

4 -13,41 ]-17,8; -13,3] 

5 -25,39; -25,27; -24,01; -23,58 ]-26,7; -22,2] 

6 -22,16; -20,92 ]-22,2; -17,8] 

7 -17,53; -14,01 ]-17,8; -13,3] 

8 -8,82 ]-8,9; -4,4] 

9 -26,96 ]-31,1; -26,7] 

10 -25,36; -25,74; -24,11; -22,93 ]-26,7; -22,2] 

11 -20,23; -19,51; -18,82; -18,13; ]-22,2; -17,8] 

12 -17,45; -16,51; -16,16; -15,54 ]-17,8; -13,3] 

13 -0,01 ]-4,4, 0[ 

14 12,5; 2,89 [0, +∞[ 

15 -4,98 ]-8,9; -4,4] 

16 -14,58 ]-17,8; -13,3] 

17 -22,12 ]-22,2; -17,8] 

18 -22,28; -23,91; -22,69; -22,24 ]-26,7; -22,2] 

19 -21,32; -20,71; -20,33; -19,95; -19,46 ]-22,2; -17,8] 

20 -16,56; -16,2; -15,78; -15,46; -15,36; -15,27; -14,98; -14,82; -14,83; -

15,06; -15,72; -16,28; -16,37; -16,67; -16,61; -15,82; -14,66;            -

14,29; -14,98; -13,38 

]-17,8; -13,3] 

 

 

 

Anexo 7 - Dados dos primeiros 20 segmentos da atividade em esqui em Madonna di Campiglio, com os 
segmentos coloridos correspondentes na vista de gráfico. 

  



107 
 

3ª Etapa Transportugal Cerro Catedral Madonna di Campiglio 

Original Simplificado Original Simplificado Original Simplificado 

Plano - 165m Plano – 165m Subida (2x) – 

1346m 

Subida – 

1337m 

Descida (4x) 

– 92m 

Descida (2x) – 

172m 

Subida (7x) - 

1267m 

Subida (5x) – 

1342m 

Descida (11x) 

– 3144m 

Descida (4x) – 

3036m 

Subida – 

5812m 

Subida – 5683m 

Plano – 

1514m 

Plano – 1465m Subida – 

4638m 

Subida – 

4612m 

Descida (5x) 

– 6912m 

Descida (10x) – 

9769m 

Subida – 

1766m 

Subida – 

1718m 

Descida (11x) 

– 6456m 

Descida (5x) – 

6339m 

Subida (2x) – 

8321m 

Subida – 

11136m 

Plano – 

2648m 

Plano (3x) – 

3801m 

Subida – 

7922m 

Subida – 

7886m 

Descida (5x) 

– 9831m 

 

Descida – 

3443m 

Subida (4x) – 

5297m 

Descida (11x) 

– 9739m 

Descida (5x) – 

9586m 

Subida – 

11248m 

 

Plano – 

3731m 

Plano – 6264m Subida – 

11252m 

Subida – 

11134m 

  

Subida (5x) – 

5443m 

Descida – 

6942m 

    

Plano – 

6026m 

Plano – 

11048m 

    

Descida – 

7059m 

     

Plano – 

7542m 

     

Subida – 

8127m 

     

Plano – 

8471m 

     

Descida – 

8922m 

     

Plano – 

9040m 

     

Subida – 

9288m 

     

Plano – 

11053m 

     

 

Anexo 8 – Comparação entre os percursos originais e simplificados em 5.2.1. Os segmentos seguidos 
do mesmo tipo estão agrupados.  
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Descrição dos testes de utilizadores 

Preparam-se previamente os seguintes ficheiros: 

 cenario1.gpx - para utilizar no Cenário 1 

 cenario2.gpx (http://pt.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5804284/) - para utilizar no Cenário 

2, devidamente renomeado  

 cenario3.gpx (http://pt.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=79195/) - para utilizar no Cenário 3, 

devidamente renomeado 

Foi empregue a versão 1.1.214 do TrackIt. 

Os testes foram realizados em Windows 10 de 64 bits e com a versão 1.8.0_77 do Java instalada. 

Os 4 utilizadores que realizaram os testes tinham diversos níveis de experiência em relação a apli-

cações de registo e análise GPS. Dois eram inexperientes, um tinha alguma experiência e o outro 

utilizava estas aplicações com frequência. 

Antes de realizar os testes foi dada uma breve explicação aos utilizadores sobre o que é o TrackIt 

e qual a sua função. Referiu-se que podiam fazer perguntas caso tivessem dificuldades. 

Forneceu-se aos utilizadores uma folha com os 3 cenários e as tarefas de cada um, tal como estão 

descritas em 5.3. 

Deixou-se cada utilizador efetuar as tarefas do cenário 1, por ordem, e cronometrou-se o tempo 

que cada utilizador demorou a realizar cada tarefa. Para o cenário 1 foi empregue o ficheiro cena-

rio1.gpx. 

Avaliou-se a realização de cada tarefa com os seguintes critérios: 

 Nível 1, o utilizador completou a tarefa sozinho 

 Nível 2, o utilizador completou a tarefa fazendo uma ou outra pergunta ao avaliador 

 Nível 3, o utilizador completou a tarefa com a ajuda do avaliador 

 Nível 4, o utilizador completou a tarefa excedendo o tempo limite de um minuto 

 Nível 5, o utilizador desistiu e não conseguiu completar a tarefa 

Repetiu-se o mesmo procedimento para o cenário 2, utilizando o ficheiro cenario2.gpx. 

Repetiu-se o mesmo procedimento para o cenário 3, utilizando o ficheiro cenario3.gpx. 

 

Anexo 9 – Como repetir os testes de utilizadores. 

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/21800052/cenario1.gpx
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