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Resumo 

Os Sistemas de Proteção Física são utilizados para atingir os níveis pretendidos de 

Segurança Física em áreas ou edifícios específicos das Unidades do Exército. Estes sistemas são 

compostos pelas funções de deteção, atraso e resposta, sendo que na função de deteção são 

usados vários tipos de sensores. 

Apesar de estarem implementados diversos sistemas de deteção, estes possuem consolas 

pouco intuitivas e que não estão integradas, não existindo um mecanismo capaz de unificar os dados 

produzidos por todos os sensores, resultando em que tanto a deteção como a notificação são 

fornecidas aos responsáveis de segurança de forma fragmentada e pouco eficiente. 

Uma vez que as Forças Armadas estão sujeitas a ameaças específicas, foi elaborado um 

estudo da Segurança Militar para compreensão dos seus objetivos, procedimentos e modelo de 

ameaça atual. Depois de compreendidas as necessidades existentes, foi analisada a integração de 

diversos sistemas de monitorização e a possibilidade de utilização de fusão de dados de múltiplos 

sensores onde, através de modelos que já foram desenvolvidos e aplicados em outras áreas, é feita 

uma transposição e aplicação na segurança. 

Nesta dissertação foi feito o desenvolvimento de um sistema capaz de recolher e relacionar 

os eventos gerados por diversos sensores e que implementam diferentes protocolos. Torna-se assim 

possível a identificação de situações anómalas que serão notificadas aos elementos de segurança 

de forma mais eficiente. Concluiu-se ainda, através de testes realizados, que o sistema é altamente 

escalável, possibilitando de futuro a integração de outros sistemas de informação. 

 

Palavras-chave: Segurança Física, Sensores, Fusão, Informação. 
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Abstract 

Physical Protection Systems are used to achieve the desired levels of Physical Security in 

specific areas or buildings of the Army Units. These systems are composed by the functions of 

detection, delay and response, being used several sensor types in the detection function. 

Although several detection systems are implemented, they have little intuitive consoles and 

are not integrated, as there is no mechanism capable of unifying the data produced by all the sensors, 

resulting in that both the detection and the notification are provided to the security officials in a 

fragmented and inefficient way. 

Since the Armed Forces are subject to specific threats, a Military Security study has been 

developed to understand their current objectives, procedures, and threat model. After understanding 

the existing needs, it was analyzed both the integration of several monitoring systems and the 

possibility of using data fusion of multiple sensors where, through models that have already been 

developed and applied in other areas, a transposition and application in security is done. 

In this dissertation, it was made the development of a system capable of collecting and 

relating the events generated by several sensors that implement different protocols. It is thus possible 

to identify anomalous situations that will be notified to the security elements more efficiently. It was 

also concluded through tests carried out that the system is highly scalable, allowing future integration 

of other information systems. 

 

 

Key words: Physical Security, Sensors, Fusion, Information.
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1 Introdução 

1.1.  Descrição do Problema e Motivação 

Na atualidade, as Unidades Militares implementam diversos mecanismos de controlo do 

acesso físico, tanto à Unidade em si, como a determinadas zonas da Unidade, de modo a garantir 

os níveis de segurança definidos no regulamento militar SEGMIL [1]. Destes mecanismos, fazem 

parte sensores (de deteção de fumo, de deteção de movimento, leitores de cartões de acesso, 

câmaras de videovigilância, entre outros) e os métodos clássicos de segurança física como 

obstáculos físicos, materiais de construção específicos e patrulhas/rondas realizadas pelos militares 

ao perímetro da Unidade e às instalações. Em cada Unidade, existe uma força de serviço 

responsável pela segurança, intervindo sempre que é detetado algum acontecimento anómalo, 

sendo este reportado, através de um relatório, pelos canais estabelecidos para o efeito. 

Caso uma intrusão seja detetada por um dos sensores, este dispara um alarme, que pode 

ser sonoro ou visual (através de um led de sinalização numa consola de monitorização), por forma 

a notificar a força de segurança e esta intervir. No entanto, o facto dos sensores e câmaras de 

videovigilância existentes serem inúmeros, não serem integrados e serem geridos através de 

sistemas não integrados, torna a monitorização cada vez mais complexa. A este ambiente complexo 

juntam-se ainda a existência de eventos não estruturados, como denúncias feitas através de 

chamadas telefónicas. 

Face a estes problemas, os procedimentos utilizados atualmente mostram ser pouco 

eficientes: alguns sistemas são fechados, não permitindo a recolha e tratamento eficiente de eventos; 

as notificações são bastante incompletas e não fornecem informação pertinente à equipa de 

segurança para potenciar a sua resposta; não existe um mecanismo capaz de unificar as 

sinalizações de alarmes; os procedimentos de administração e de controlo são feitos de forma 

manual e dispendiosa.  

Como consequência da crescente dificuldade de monitorização, surge um aumento do 

tempo decorrido entre a existência de um evento anómalo e a notificação de um responsável, tempo 

esse que é um fator crítico e que se deve procurar reduzir, possibilitando assim uma resposta mais 

rápida e adequada por parte dos responsáveis.  

Surgiu, assim, a motivação para desenvolver uma solução que vá ao encontro das 

necessidades existentes, através de uma plataforma orientada para os seguintes objetivos:  

• Recolha dos eventos gerados pelos sistemas e equipamentos existentes nas Unidades; 

• Processamento dos eventos recolhidos e geração de alarmes através da identificação 

de situações anómalas; 
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• Notificação eficiente do responsável de segurança da Unidade onde a ocorrência teve 

lugar; 

• Automatização da produção de relatórios de Contrainformação e Segurança 

(Intelligence Report – INTREP); 

• Sistematização da resolução do problema; 

• Centralização do histórico de eventos no Cento Coordenador de Segurança do Exército 

(CCSE), responsável pelo armazenamento das ocorrências e relatórios das mesmas. 

Desta forma, torna-se possível responder aos incidentes de forma mais rápida, ao mesmo 

tempo que é criada uma ferramenta de gestão de ocorrências possível de ser utilizada pela equipa 

de segurança e pelo escalão superior para efeitos de gestão e controlo. É ainda agilizado todo o 

processo burocrático existente desde que ocorre um evento até que o relatório produzido é 

armazenado no CCSE. 

1.2.  Solução Implementada 

A Figura 1.1 representa a solução proposta a ser implementada nas Unidades do Exército e 

no CCSE. 

 

Figura 1.1 – Esquema da solução proposta 

As funcionalidades necessárias e implementadas estão descritas nas subsecções de 

requisitos e implementação. No entanto, é possível fazer uma descrição genérica da solução obtida.   

Analisando a Figura 1.1 da esquerda para a direita de acordo com a sequência temporal dos 

acontecimentos, a primeira tarefa a ser executada consiste na recolha, por parte do sistema, dos 

eventos gerados pelos sensores e equipamentos que controlam o acesso e a segurança física na 

Unidade Militar. É feito de seguida um tratamento dos dados gerados para se conseguir obter uma 

uniformização dos mesmos, permitindo que sejam todos tratados de forma idêntica. É então feita a 

análise dos dados através do seu processamento para determinar se existem situações anómalas. 
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Caso se verifique a existência de uma ocorrência, o responsável pela segurança da Unidade 

e a equipa que faz a monitorização são notificados da existência da mesma. O Oficial responsável 

está permanentemente na posse de um dispositivo móvel e a equipa de segurança possui uma 

consola de controlo, onde recebe as notificações compostas por informação oportuna, como o tipo 

de ocorrência, o local e outra informação relevante. 

 Os procedimentos militares definidos no regulamento militar SEGMIL preveem que na 

sequência de um evento, seja produzido um relatório de Contrainformação e Segurança que deverá 

incluir uma descrição do incidente ou da atividade e a avaliação do seu significado [1]. A produção 

dos relatórios é disponibilizada de forma automática ao Oficial responsável pela segurança assim 

que uma ocorrência é identificada. Ao ser elaborado e submetido em formato digital, de forma 

estruturada, permite agilizar todo o processo de produção de relatórios e facilitar a posterior consulta 

de informação. 

Para facilitar o acesso posterior a estes relatórios, foi elaborada uma base de dados 

automática contendo o histórico de toda a informação sobre os incidentes e os relatórios produzidos. 

Esta é materializada na Unidade Militar CCSE por ser atualmente a Unidade responsável pela 

análise e arquivamento de todos os relatórios de segurança elaborados nas Unidades do Exército. 

A centralização dos dados confere redundância no armazenamento e possibilita a aplicação de 

técnicas de extração de padrões sobre esta informação.  

1.3.  Estrutura da Dissertação 

 O presente relatório está estruturado em cinco capítulos que fornecem a compreensão do 

trabalho realizado, dos métodos utilizados e dos resultados obtidos. 

O capítulo 2 é de conteúdo teórico e fornece a base para a compreensão dos capítulos 

seguintes. Inicialmente é abordada a componente Militar em foco neste trabalho que consiste na 

Segurança Militar, onde são definidos: o Modelo de Ameaça, os Objetivos da Segurança Militar 

Física e quais os Procedimentos gerais das Unidades.  

Posteriormente, são abordadas as funções de um Sistema de Proteção Física, dos seus 

Sensores e dos Sistemas de Deteção de Intrusões. São também analisadas as possibilidades 

oferecidas pela Integração e pela Fusão de Dados de Múltiplos Sensores que foram aplicadas em 

propostas feitas recentemente e nas frameworks de Esteban e de Mitchell. Por fim são descritas as 

diferentes arquiteturas possíveis de implementar, é feita a comparação com modelos usados na área 

da Domótica e analisadas as vantagens que o sistema proposto confere para a construção de uma 

data Warehouse. 
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No capítulo 3 são definidas as várias classes de utilizadores e os requisitos que devem ser 

verificados para o correto funcionamento do sistema a desenvolver, nomeadamente de interfaces, 

funcionais, de desempenho, de segurança e regras de negócio e manutenção. 

O capítulo 4 apresenta o Sistema Integrado de Segurança Física onde é descrita a 

arquitetura do sistema, estudada a arquitetura de deployment a utilizar e apresentado o modelo de 

dados da solução proposta. Seguidamente é feita a apresentação da implementação efetuada, 

abordando as diversas tecnologias necessárias e a forma como os diversos módulos foram 

desenvolvidos. No Capítulo 5 é feita a avaliação e descritos os testes executados ao sistema 

desenvolvido. 

 Os resultados obtidos são analisados numa perspetiva geral no Capítulo 6, onde são 

apresentadas as conclusões retiradas, sob a forma de retrospeção do trabalho desenvolvido, 

salientando-se a importância da realização de trabalhos futuros que deem continuidade ao trabalho 

desenvolvido.
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2 Trabalho Relacionado  

Neste capítulo vai ser estudada a Segurança Militar, por forma a serem compreendidos o 

seu Modelo de Ameaça, os objetivos da Segurança Militar Física e quais os seus Procedimentos. 

Após a compreensão da Segurança Militar, é feito um estudo das funções de um Sistema de 

Proteção Física, especificando os Sistemas de Deteção de Intrusões e qual a sua contribuição para 

a segurança.  

São então analisadas as possibilidades oferecidas pela Integração e pela Fusão de Dados 

de Múltiplos Sensores com o objetivo de fornecer informação adicional às equipas de segurança. 

São analisadas as frameworks de Esteban e de Mitchell bem como as diferentes arquiteturas 

disponíveis e formas de melhorar a análise da informação com data Warehouse. 

2.1 Segurança Militar 

Devido ao facto da missão primária das Forças Armadas consistir na preparação e execução 

da guerra, existem preocupações acrescidas ao nível da Segurança Militar nas Unidades. Estas vêm 

sob a forma de instruções no documento SEGMIL [1] e preveem, a nível do Exército um “Conjunto 

de medidas e disposições ativas e passivas, tomadas como proteção contra interferências, 

observação, espionagem e sabotagem, com a finalidade de impedir a surpresa, garantir a liberdade 

de ação, preservar o segredo e evitar a subversão, a captura ou aniquilamento do pessoal, bem 

como a destruição, dano ou roubo do material e instalações.”. 

 

Figura 2.1 – Esquema de planeamento da Segurança Militar [1] 

A Segurança Militar tem como função estudar e propor medidas de proteção local, internas 

e externas, a cada Unidade, Estabelecimento ou Órgão (U/E/O), contra quaisquer ações que 

representem uma ameaça, de origem intencional ou acidental/catástrofe, como mostra a Figura 2.1. 
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O Exército aborda a Segurança Militar em quatro vertentes, sendo elas: Segurança da Informação, 

Segurança do Pessoal, Segurança Física e Segurança do Ciberespaço (Information Security – 

INFOSEC). Esta dissertação insere-se na vertente de Segurança Física, contribuindo segundo as 

linhas orientadoras para o cumprimento da missão do Exército [1]. 

2.1.1  Modelo de Ameaça 

A ameaça à Segurança Física Militar pode vir sob a forma direta ou indireta, manifestando-

se nas áreas do Terrorismo, Espionagem e/ou outras atividades de informação, Subversão e outras 

formas de neutralização do pessoal, Sabotagem do material e instalações, Crime Organizado e 

Agitação Social [1] [2]. 

O modelo desenvolvido pelo Exército define que a ameaça pode ter origem em Serviços de 

Informações Hostis (Hostile Information Services – HoIS), de organizações, grupos ou indivíduos 

subversivos, grupos ou indivíduos terroristas, acidentes naturais, vigilância e dispositivos de recolha 

de informações, entre outros. Nesse sentido, todas as atividades devem ser monitorizadas e 

avaliadas, na medida em que podem dar indicação das capacidades e intenções hostis [1] [2]. 

2.1.2 Objetivos da Segurança Física Militar 

As medidas tomadas em relação à Segurança Física Militar, estão definidas em [1] e têm 

como objetivo: 

• Impedir qualquer intrusão de pessoal nas áreas ou dependências onde são guardadas 

matérias classificadas, pelo ardil ou pela força; 

• Desencorajar, impedir e detetar ações de pessoal desleal, suscetível de atuar em 

proveito de organizações hostis; 

• Distinguir, entre o pessoal, aqueles que têm acesso à informação classificada, segundo 

o “princípio da necessidade de conhecer e de entrar”; 

• Assegurar, em todas as circunstâncias, o perfeito controlo, quer das próprias matérias 

classificadas, quer das chaves e combinações de segredo dos dispositivos de 

segurança dos respetivos contentores; 

• Salvaguardar as atividades, possibilidades e intenções, o pessoal, o material e as 

instalações, contra as atividades de informação, subversão e sabotagem desenvolvidas 

pelo inimigo, externo ou interno, atual ou potencial. 

De uma forma geral, a segurança é alcançada quando as instalações, informações, pessoal, 

material e atividades estão protegidas contra a ameaça, sendo importante ter em conta que todas 

as medidas de Segurança Física contribuem, de forma indireta, para a segurança da Informação, do 

Pessoal e INFOSEC. 
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2.1.3 Procedimentos  

Cada U/E/O estabelece um programa de Segurança Física, segundo as linhas orientadoras, 

que prevê medidas ativas e passivas de segurança. 

Antes de ser decidido qual o grau de proteção física a adotar num determinado edifício, é 

necessário ter em conta [1]: 

• O grau de classificação e a natureza da informação a proteger; 

• O volume e tipo das matérias a salvaguardar; 

• A habilitação de segurança e a necessidade de conhecer do pessoal; 

• A avaliação das ameaças constituídas pelos serviços de informação hostis, sabotagem 

atividades terroristas e/ou subversivas e criminosas. 

As medidas de Segurança Física implicam o emprego de guardas e de forças de reação, 

bem como de medidas estruturais e de técnicas, tais como obstáculos físicos, colocados em 

profundidade, para dificultar eventuais tentativas de penetração nos sistemas de segurança. São 

ainda previstas medidas para evitar eventuais intromissões através de dispositivos eletrónicos, 

acústicos e óticos (Technical Surveillance Counter-Measures – TSCM) [2]. 

Sempre que se verifica algum evento anómalo ao nível da segurança, é executada a ação 

necessária para anular/minimizar os seus efeitos e elaborado um Relatório de Contrainformação e 

Segurança que deverá incluir uma descrição do incidente ou da atividade e a avaliação do seu 

significado. Este relatório é analisado posteriormente a nível da U/E/O onde o evento ocorreu e 

direcionado para o CCSE, Unidade responsável por centralizar toda esta informação [1]. 

Tendo em conta os procedimentos referidos, o sistema proposto nesta dissertação vai 

auxiliar na deteção de possíveis intrusões e no controlo de acesso a áreas restritas ou proibidas, 

conferindo um aumento da proteção física interna e externa das U/E/O. 

2.2 Sistema de Proteção Física 

Os Sistemas de Proteção Física (Physical Protection System – PPS) são desenhados de 

forma a combinar elementos como cercas, barreiras, sensores, procedimentos, dispositivos de 

comunicação e pessoal de segurança por forma a conseguir cumprir com o estabelecido nos 

objetivos da Segurança Física. As funções primárias de um PPS são a deteção de um adversário, o 

atraso desse adversário e a resposta desencadeada pelo pessoal de segurança, como é 

representado na Figura 2.2 [3]. 
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Figura 2.2 – Funções de um Sistema de Proteção Física [3] 

Para avaliar um sistema de proteção física é essencial considerar e compreender as suas 

funções, pois são estas que permitem avaliar o sistema com base na eficácia com que estão 

implementadas. É importante compreender que as funções são sequenciais e que o sistema de 

proteção é tão bom quanto a sua função mais fraca, pelo que de nada vale ter uma função de 

resposta muito eficiente se a capacidade de deteção for fraca ou inexistente. 

Direcionando o foco para a função de deteção, é importante estudar os sensores de intrusão 

e a possibilidade de estes criarem camadas de deteção que se sobrepõem, suportando-se 

mutuamente no caso de alguma falhar. É também de extrema relevância analisar a comunicação e 

avaliação dos alarmes gerados, procurando formas de melhorar a deteção de intrusões do sistema. 

A solução proposta foca-se em melhorar a forma como a comunicação do alarme é feita com 

o sistema e na avaliação integrada destes mesmos alarmes. É também melhorada a resposta no 

sentido em que a comunicação com a força de resposta é feita de forma rápida e a informação 

transmitida é mais completa e oportuna. Pela análise da Figura 2.2 pode verificar-se que o trabalho 

realizado se foca em potenciar as funções de deteção e de resposta. 

2.2.1 Sensores 

 Nos PPS, os sensores são os dispositivos que interagem diretamente com o meio ambiente, 

são capazes de detetar uma propriedade física e são o meio utilizado para a recolha dos dados. 

Estes dados são compostos por informações como o nome da propriedade medida; a localização 

física onde a medição foi feita; e uma incerteza onde estão incluídos erros (sistemáticos ou 

aleatórios) [4]. Nos Sistemas de Deteção de Intrusões (Intrusion Detection System – IDS), os 

sensores podem ser de deteção exterior ou interior [5]. 

Os sensores de deteção exterior são utilizados para auxiliar os responsáveis pela segurança 

na deteção de entradas não autorizadas, quer seja em grandes áreas específicas ou em zonas de 

isolamento que constituem o perímetro de uma área protegida, de um edifício ou de uma instalação. 
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Por estarem colocados no exterior, são o primeiro sistema de deteção de intrusões. Desta categoria 

fazem parte sensores de campo elétrico, sensores de micro-ondas e sensores de infravermelhos 

ativos, entre outros. 

Os sensores de deteção interior são usados para detetar tentativas de entrada em áreas 

específicas ou fronteiras de um edifício e têm aplicações para deteção de objetos por proximidade, 

deteção de movimento, deteção em fronteiras como portas e janelas, entre outros. Os interruptores 

magnéticos balanceados, sensores de infravermelhos passivos e sensores de proximidade fazem 

parte desta categoria. 

Para que os sensores possam fazer parte do mesmo sistema onde existe a junção dos seus 

dados, pode fazer parte dos componentes do sistema a integração de informação e o processamento 

de dados, sendo necessárias as seguintes funções adicionais [4]:  

• Compensação: Capacidade de um sensor detetar e responder a alterações no ambiente 

através de testes de autodiagnóstico, auto calibração e adaptação; 

• Processamento de informação: Processamento como o condicionamento de sinal, 

redução de dados, deteção de eventos e tomada de decisão, que melhoram o conteúdo 

de informação das medições dos sensores; 

• Comunicações: Uso de uma interface e um protocolo de comunicação padrão; 

• Integração: Junção dos processos de deteção e computação no mesmo chip. 

2.2.2 Sistemas de Deteção de Intrusões 

Os PPS são compostos por diversos subsistemas, sendo que os IDS são de presença 

obrigatória na sua constituição. Os IDS têm como função facilitar a deteção de tentativas de entrada 

não autorizada em determinada área e devem estar integrados nas equipas responsáveis pela 

segurança, fornecendo-lhes notificações imediatas da atividade detetada [5]. Estas notificações são 

fornecidas através de uma Unidade de Controlo de Premissa (Premise Control Unit – PCU), 

dispositivo que recebe alterações do estado dos alarmes a partir dos sensores e transmite para a 

estação de monitorização alterações ao estado destes sensores, como por exemplo, a deteção de 

um indivíduo numa área interdita [6]. 

Estes sistemas não têm evoluído de forma considerável ao longo dos anos e atualmente a 

notificação através de um ecrã com um mapa simples ou de um painel que indica quando um sensor 

gera um alarme está longe de ser o tipo de informação que as equipas de segurança devem receber, 

pelo que importa estudar formas de se conseguir retirar mais informação dos diferentes sistemas de 

segurança, potenciada pela integração destes numa mesma plataforma e analisando os seus dados 

em conjunto.    
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2.3 Integração 

A redundância e diversidade de tipos de sensores existentes, são essenciais nas Unidades 

Militares para a existência de um sistema de monitorização eficiente, no entanto isto obriga à 

existência de vários sensores, e consequentemente, a um elevado número de alarmes gerados que 

precisam de ser geridos.  

Na prática, cada sistema de monitorização é administrado através de uma plataforma 

independente. As soluções de monitorização tradicionais incluem Sistemas de Gestão de Vídeo 

(Video Management System – VMS), IDS, Sistemas de Controlo de Acessos (Access Control System 

– ACS), Sistemas de Deteção de Incêndios, entre outros. Estes sistemas fornecem uma visão geral 

dos dispositivos instalados (com um relatório relacionado de diagnóstico, avisos e mensagens de 

alerta) e um conjunto de funcionalidades básicas (por exemplo, para aquisição de dados, controlo, 

configuração e definição de regras). Desta forma, cada evento é tratado separadamente sem existir 

uma partilha de informação eficiente, resultando numa abordagem à Segurança Física muito 

fragmentada [7].  

Os IDS agrupam vários dispositivos capazes de detetar o acesso de pessoas em áreas 

sensíveis, no entanto, para diferenciar acessos autorizados de acessos não autorizados, é 

necessária a utilização de um ACS ou um VMS. Um VMS possibilita a diferenciação através do 

reconhecimento por imagem, enquanto o ACS permite determinar se um indivíduo está autorizado a 

aceder a determinada zona com base em três conceitos: algo que a pessoa tem, como um cartão 

de acesso, algo que o indivíduo sabe, como é exemplo o código pin e algo que o indivíduo é, onde 

são avaliados dados biométricos, como a impressão digital. Estes três conceitos podem ser usados 

isoladamente ou combinados, consoante o nível de segurança pretendido, mas a sua existência 

permite diferenciar uma entrada autorizada, de uma intrusão. 

A integração dos diferentes sensores permite um cruzamento de uma maior quantidade de 

dados, possibilitando a identificação de padrões que sugiram comportamentos anormais. Percebe-

se assim a necessidade de ser feita a integração da informação fornecida pelos diferentes sistemas 

de segurança, por forma a potenciar a análise e interpretação da informação em conjunto, resultando 

numa prevenção mais adequada e uma resposta mais rápida a qualquer evento anómalo. 

Os sensores podem ser integrados através de três formas: complementar, onde os sensores 

são independentes uns dos outros e produzem saídas diferentes, mas são combinados para criar 

uma noção mais completa do ambiente; competitivo, onde cada sensor produz medições 

independentes da mesma propriedade; e cooperativa, onde a informação combinada de sensores 

independentes torna possível o acesso a informação que não seria possível produzir através de 

sensores únicos [4]. 
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Em Tokyo, para antecipar o risco de terrorismo que poderá surgir em 2020 no evento 

internacional de desportos foi proposta, por Hitachi, uma plataforma integrada que permite a gestão 

centralizada de informação proveniente de vários sistemas, tais como sistemas de deteção de 

intrusos e sistemas de controlo de acessos [8].  

A plataforma representada na Figura 2.3 foi desenhada para um sistema constituído por 

câmaras de vigilância e sensores, permitindo ter uma gestão central da informação, funções por 

análise de vídeo, análise de dados e apresentação de informação integrada. 

 

Figura 2.3 – Plataforma de integração de sensores proposta em [8] 

Esta plataforma tem flexibilidade suficiente para permitir uma adaptação a outras 

implementações, podendo incorporar diferentes tipos de sensores consoante as necessidades. Em 

termos de funções, é possível variar o tipo de informação a ser adquirida consoante as necessidades, 

podendo ser obtidos padrões de movimentos, contagens de pessoal, verificação de acessos não 

autorizados, entre outros. 

Através da utilização da camada de gestão integrada, esta abordagem resolve alguns dos 

problemas apontados, permitindo fazer a análise e interpretação da informação em conjunto, o que 

potencia a identificação de situações mais complexas ao mesmo tempo que fornece mais informação 

sobre as mesmas. Por exemplo durante a ocorrência de um incêndio numa instalação torna-se 

possível saber que ainda se encontra uma pessoa dentro de uma das salas de trabalho, resultado 

do cruzamento da informação fornecida pelo detetor de incêndio, do ACS e do VMS que registaram 

a entrada dessa pessoa, tornando-se num sistema mais eficiente e que apresenta os resultados de 

forma integrada. 
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2.4 Fusão de Dados de Múltiplos Sensores 

Para tirar partido de uma plataforma em que se faz a integração de múltiplos sensores de 

forma cooperativa, surgiu a necessidade de utilizar uma técnica que possa transformar dados 

fornecidos por um sensor em informação mais útil, através da Fusão de Dados de Múltiplos Sensores 

(Multi-Sensor Data Fusion – MSDF) [9]. Esta tecnologia permite fazer uma estimativa mais precisa 

do ambiente e dar uma resposta mais rápida, eliminando os erros causados por falhas individuais, 

podendo ser aplicada em sistemas de transporte inteligentes, controlo de tráfego, engenharia de 

manutenção, robótica, monitorização do ambiente entre outros [10]. 

 A utilização de MSDF permite fazer algum tipo de inferência que pode ser usada para tornar 

o desempenho do sistema superior ao que os componentes do sistema poderiam alcançar 

separadamente [4]. No entanto, a implementação da fusão pode ser feita de diversas formas por ser 

muito específica de cada problema.  

Em aplicações relacionadas com segurança, a fusão de dados com um nível de inferência 

baixo pode estar associada a uma capacidade de o sistema detetar a existência de uma intrusão e 

ser capaz de determinar o nível de intrusão, um nível de inferência médio corresponder à capacidade 

de identificação do intruso e o seu comportamento, finalmente um nível de inferência elevado pode 

traduzir-se na capacidade de um sistema efetuar uma avaliação da situação e uma análise da 

ameaça [11]. 

Antes de estabelecer o sistema onde será feito o MSDF, é importante considerar alguns 

aspetos [10]: 

• Distribuição dos sensores: Influencia aspetos como o tipo de comunicação utilizada 

entre os sensores e o módulo central, bem como a possibilidade de fornecer algum tipo 

de redundância no caso de algum sensor falhar ou ser necessário fazer confirmação de 

valores; 

• Natureza dos sensores utilizados: Caso os sensores utilizados sejam de tipos 

diferentes, então a informação recolhida destes sensores precisa de ser formatada 

sempre que possível para que os dados sejam uniformizados; 

• Capacidade de processamento nos sensores: Aspeto que pode determinar o tipo de 

arquitetura a ser utilizada, uma vez que se os sensores tiverem capacidade de 

processamento suficiente, é possível usar uma arquitetura distribuída, que apesar de 

ser de implementação mais complexa, oferece uma maior escalabilidade. 
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2.4.1 Framework de Esteban 

 Esteban propôs uma framework [10] para a fusão de dados que considera três passos 

fundamentais para efetuar a análise do sistema: identificação, estimativa e validação, representados 

na Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 – Representação esquemática da framework proposta por Esteban [10] 

 Na fase de identificação são abordados os fatores que afetam o processo de fusão de dados 

como a identificação do nível a que a fusão deve ocorrer, que dados podem ser recolhidos e de onde 

vêm, como reduzir o tamanho dos dados sem reduzir a sua informação através de pré-

processamento, nomeadamente dados relativos a medições repetidas e identificação da informação 

que é ganha ao realizar a fusão de dados. 

 Na fase de estimativa é determinado o nível de inferência a utilizar. São sugeridas duas 

abordagens: uma hierarquia de quatro níveis, composta por inferências a nível do sinal, pixel, 

característica e símbolo, ou o modelo clássico Joint Directors of Laboratories (JDL) [12] de fusão de 

dados para determinação da posição e da identidade através da inferência do objeto, da situação, 

da ameaça e do desempenho, no entanto este modelo é mais direcionado para a análise de imagem. 

 Na última fase (validação) os dados processados e a informação que foi gerada pela fusão 

é confirmada através de um processo de classificação, que por sua vez vai gerar ajustes nos 

componentes da arquitetura, formando um ciclo fechado. 

2.4.2 Framework de Mitchell 

A proposta de Mitchell é composta por módulos em que cada um representa uma função da 

framework composta por três níveis de domínio, sendo eles: físico, informativo e cognitivo. O bloco 

de controlo é representado pelo gestor de sensores [4].  
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Figura 2.5 – Framework de MSDF proposta por Mitchell com gestor de sensores [4] 

O primeiro nível da framework trata a componente física através dos sensores responsáveis 

pela deteção de uma propriedade física do meio exterior. Os dados são então enviados dos sensores 

para o bloco responsável pela fusão dos dados de múltiplos sensores (nível informativo) e é 

produzida informação que é transmitida ao operador (nível cognitivo) através do bloco de Interface 

entre Humano e Máquina (HMI - Human Machine Interface). O bloco gestor de sensores recebe 

dados dos sensores, bloco de fusão de dados e do operador e cria comandos de correção e ajuste 

de forma dinâmica, enviando-os aos sensores para que estes se adaptem [4]. 

As duas frameworks propostas são compostas por três níveis, sendo que em ambas o 

primeiro nível aborda a componente física e os sensores e o segundo foca-se na interpretação da 

fusão dos dados. No entanto, o terceiro nível difere no sentido em que Mitchell propõe que a 

informação seja apresentada através do HMI a um operador humano e Esteban propõe uma 

validação dos dados processados e da informação. Nos dois modelos é representada a necessidade 

de ser feito um ajuste constante dos sensores e um controlo do sistema através de um ciclo fechado. 

2.4.3 Arquiteturas 

Arquitetura Centralizada 

 Num sistema com arquitetura centralizada, a Unidade de fusão de dados funciona como nó 

central que recebe toda a informação dos diferentes sensores e as decisões são tomadas neste nó 

central. A Unidade de fusão deve ter uma grande capacidade de processamento, uma vez que os 

dados que lhe chegam vêm em formato bruto de todos os sensores. O facto de os dados serem 

enviados dos sensores em formato bruto também acarreta preocupações ao nível da comunicação 

entre sensor e nó central, resultando numa maior largura de banda necessária para permitir que 



15 
 

todos os dados sejam enviados. As vantagens imediatas consistem na inexistência de 

processamento em cada um dos sensores e o centro de fusão conseguir ter uma visão global da 

situação a partir dos dados brutos. Uma das maiores desvantagens reside na existência de um único 

nó de fusão, podendo resultar em problemas como uma incapacidade do nó para receber toda a 

informação, existindo perda de dados, bem como o centro de fusão ser um ponto de falha que resulta 

numa falha de todo o sistema. Assim, esta topologia é vantajosa para sistemas com poucos sensores 

[10]. 

 

Figura 2.6 – Arquitetura centralizada [12] 

A Figura 2.6 representa a arquitetura centralizada para a fusão de dados, onde cada um dos 

sensores envia a informação recolhida para o centro de fusão, este realiza a fusão dos dados e envia 

o resultado para o bloco de decisão, que de acordo com as frameworks abordadas, pode consistir 

num operador humano ou num processo de classificação da informação produzida. 

Arquitetura Distribuída 

  Um Sistema de fusão com uma arquitetura distribuída consiste num conjunto de nós 

capazes de fazer processamento de dados, reduzindo o seu tamanho (mas sem perda de 

informação) e introduzindo algum conhecimento antes de enviarem a informação por canais de 

comunicação.  

O facto de o módulo de decisão receber informação que já foi interpretada por diferentes 

módulos faz com que o módulo central deixe de ter uma visão global da situação, mas é útil para 

que os dados recolhidos de sensores do mesmo tipo possam ser combinados em níveis de inferência 

baixos [10]. 

Esta arquitetura facilita a introdução de novos sensores no sistema, sendo apenas 

necessário acrescentar um canal de comunicação, ao contrário do que acontece com arquiteturas 

centralizadas onde os sensores não têm capacidade de processamento, podendo a adição de um 

sensor resultar na alteração do nó central para adicionar mais capacidade de processamento. Um 

sistema distribuído poderá ser mais confiável, pois a perda de um ou mais nós, poderá não implicar 
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necessariamente que o sistema deixe de funcionar [4]. Assim, a motivação para a utilização desta 

arquitetura vem da capacidade de fornecer um elevado grau de escalabilidade e robustez, que não 

pode ser alcançada com arquiteturas centralizadas e é especialmente vantajosa para sistemas com 

muitos sensores ou que se preveja a necessidade de serem introduzidos mais no futuro [13]. 

2.5 Domótica 

A domótica tem em vista a rentabilização de sistemas por forma a facilitar a vida das 

pessoas, conferindo-lhes um maior conforto e segurança através da automatização de tarefas que 

de alguma forma se tornam repetitivas. Uma vez que existem diferentes tipos de equipamentos nas 

habitações existe, tal como no presente trabalho, a necessidade de interligar estes equipamentos 

por forma a facilitar a sua gestão. Nesse sentido foram analisadas duas arquiteturas propostas na 

área da domótica na tentativa de poder fazer uma analogia dos problemas encontrados e assim 

auxiliar na criação de uma solução para os problemas existentes na área dos sistemas de segurança. 

Foi proposto em [14] um sistema capaz de integrar dispositivos heterogéneos de um sistema 

domótico e que funciona como uma Gateway que permite a troca de informação entre dispositivos, 

possibilitando a sua cooperação. A Figura 2.7 representa a arquitetura geral de uma Domotic House 

Gateway (DHG). 

 

Figura 2.7 – Arquitetura de uma Domotic House Gateway [14] 

 A arquitetura representada pode ser dividida em três camadas principais: a camada superior 

que envolve todos os dispositivos de domótica que podem ser ligados à DHG através dos seus 

drivers; A camada central que é responsável pelo roteamento de mensagens de eventos de baixo 

nível entre a DHG e os vários dispositivos; A última camada consiste na inteligência do sistema e é 

dedicada à gestão de eventos ao nível lógico, onde existe um núcleo baseado em regras que definem 
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as reações que devem ser desencadeadas pelos atuadores para cada evento recebido. Estas regras 

podem ser ajustadas dinamicamente pelo próprio sistema através de interfaces de utilizador. 

Tendo em conta que grande parte das abordagens utilizadas são bastante dispendiosas, foi 

proposta por Renato Nunes em [15] uma arquitetura DomoBus, solução mais económica por serem 

usados módulos baseados em microcontroladores pouco dispendiosos que conseguem controlar 16 

ou mais dispositivos. A Figura 2.8 ilustra a arquitetura DomoBus e representa um segmento de rede. 

A ligação entre os vários segmentos é feita através do segmento backbone e dos Módulos de 

Roteamento (R). 

 

Figura 2.8 – Arquitetura do Sistema DomoBus [15] 

Os módulos de controlo (Control Module - CM) ligam-se diretamente aos dispositivos físicos 

e podem executar diferentes aplicações que geram ações nos dispositivos de forma automática, mas 

apresentam restrições de memória o que limita a interação com outros módulos de controlo ou a 

execução de várias tarefas em simultâneo.  

Nesse sentido são utilizados módulos de supervisão (Supervision Modules - SM), 

responsáveis pela gestão do sistema e pela supervisão. Ao receberem informação dos CMs, 

processam-na e enviam as ordens para os CMs. Esta abordagem permite que cada SM seja 

responsável por um segmento da rede DomoBus e por sua vez possam comunicar entre si através 

de rede Ethernet ou rede sem fios. 

Pela análise destas e de outras soluções existentes na área da domótica é possível perceber 

que existem algumas abordagens que conseguem tirar partido da receção de dados de diferentes 

equipamentos e relacioná-los por forma a ter uma análise mais compreensiva do ambiente no seu 

todo e assim criar ações mais completas e justificadas. Nesse sentido é extremamente importante a 

análise de arquiteturas utilizadas na domótica uma vez que existem problemas comuns e 

abordagens que podem auxiliar na construção de uma melhor solução para a área da segurança. 

Existem também limitações na transposição destas abordagens para a solução pretendida 

na área da segurança, nomeadamente: o núcleo de decisão ou módulo de supervisão têm em vista 

a tomada de ações por parte dos atuadores com base em eventos ocorridos. No entanto, pretende-
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se nos sistemas de segurança a extração do máximo de informação dos eventos e não o 

desencadeamento de ações, uma vez que estas deverão ser executadas pela equipa de segurança; 

as interfaces utilizadas são direcionadas essencialmente para tarefas de configuração e não tanto 

para monitorização como requer a área da segurança. 

2.6 Data Warehouse 

 As bases de dados são um elemento de grande importância para as instituições, no entanto 

a sua análise nem sempre é fácil, especialmente quando estas são compostas por muitos dados e 

se encontram em diferentes sistemas. A utilização de data warehouse facilita esta análise por ser 

uma base de dados onde é possível armazenar os dados consolidados de diversas fontes, mas 

interligados pelo ambiente corporativo, direcionada para suportar a tomada de decisões [16] [17].  

 

Figura 2.9 – Processo de criação de data warehouse [18] 

O processo de criação de data warehouse é composto por cinco fases, sendo elas: remoção 

de dados inválidos; processamento de dados de várias fontes; transformação dos dados através de 

operações de resumo ou agregação; data mining através de métodos inteligentes para extração de 

padrões; avaliação e apresentação dos resultados obtidos [16]. 

O volume, a velocidade e a variedade de dados gerados continuam a aumentar, dando 

origem a abordagens dramaticamente diferentes na gestão e na análise de dados. Extrair e analisar 

informação de conjuntos de dados grandes é um processo muito complexo e é provável que haja 

relações muito complexas entre os vários elementos. Diferentes conjuntos de dados estruturados 

podem ser analisados para criar informação que não resida em nenhum dos conjuntos de dados. 

Este processo é conhecido como correlação de dados, e é útil porque pode indicar uma relação 

preditiva que pode suportar decisões empresariais e melhorias na prática comercial. 
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Os sistemas de segurança produzem uma grande quantidade de informação e nem sempre 

fácil de analisar, surgindo assim a motivação para a implementação de sistemas cuja informação 

seja devidamente estruturada e centralizada. Desta forma e recorrendo à utilização de data 

warehouse é possibilitada uma visão global, motivando a centralização da informação existente em 

bases de dados distribuídas [19]. 

2.7 Resumo Integrador 

Os processos e procedimentos militares têm evoluído para sistemas de Comando, Controlo, 

Comunicações, Computadores e Informações (C4I) [1] [2]. Nesse sentido o trabalho relacionado 

permitiu o estudo de temáticas que irão contribuir para a próxima iteração das componentes de 

Comunicações, Computadores e Informações aplicadas à área da Segurança Física Militar. 

As Forças Armadas estão sujeitas a ameaças específicas pelo que foi feito um estudo da 

Segurança Militar para compreensão dos seus objetivos, procedimentos e modelo de ameaça 

existente. Após compreendidas as especificidades existentes foram abordados os Sistemas de 

Proteção Física, com especial interesse para a sua função de deteção levada a cabo pelos sensores 

que fazem parte do Sistema de Deteção de Intrusões. Uma vez que é proposta a capacidade de 

recolha e processamento dos eventos gerados por diferentes sensores foi identificada a necessidade 

de ser feita a compensação, processamento, comunicação e integração da informação proveniente 

dos vários sensores. 

Sendo a integração essencial para o processamento em conjunto dos dados produzidos 

pelos diversos sensores, foi analisada a plataforma de integração de Hitachi que propõe a utilização 

de uma camada de gestão integrada para analisar e interpretar a informação em conjunto. Por forma 

a fazer esta análise da informação em conjunto foi estudada a Fusão de Dados de Múltiplos 

Sensores através das frameworks de Esteban e Mitchell que permitem a realização de inferências 

do ambiente em estudo, uma vez que são relacionados os dados de diversas fontes, permitindo a 

identificação de um maior número de acontecimentos.  

Foram analisadas duas arquiteturas propostas na área da domótica que permitem tirar 

partido da receção de dados de diferentes equipamentos e relacioná-los conferindo, à semelhança 

do que se pretende neste trabalho, por forma a conferir uma melhor compreensão de todo o 

ambiente envolvente e justificar as futuras ações a serem tomadas. Por fim, foi feita a numeração 

das possibilidades fornecidas pela utilização de data Warehouse, com possibilidade de 

implementação na Unidade responsável pela análise dos dados provenientes das diversas Unidades 

Militares. Desta forma a informação é interligada pelo ambiente de segurança, servindo como 

motivação para a centralização da informação de forma estruturada com o objetivo de suportar a 

tomada de decisões feita pelo comando, pelo modo como os dados lhe conferem uma visão global 

da segurança física.
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3 Requisitos 

O sistema desenvolvido deve permitir uma boa monitorização e gestão integrada da 

segurança física das Unidades, potenciando uma resposta adequada por parte da equipa de 

segurança. Existe, portanto, a necessidade de definir quem vai ter acesso ao sistema e que tipo de 

ações pode executar, sendo para isso necessário definir diferentes classes de utilizadores, bem 

como as funcionalidades que devem fazer parte do sistema. Esta secção está estruturada tendo em 

conta algumas das práticas recomendadas no “IEEE Recommended Practice for Software 

Requirements Specifications” [20], onde é feita a apresentação das características do sistema 

através de uma organização por estímulos. 

3.1 Classes de Utilizadores 

Uma vez que o sistema proposto requer a interação de diferentes pessoas da organização 

durante todo o processo de fluxo da informação, é necessária a criação de classes de utilizadores, 

uma vez que determinadas funcionalidades só devem ser permitidas a um grupo restrito de pessoas, 

bem como determinadas ações possíveis de serem tomadas só devem ser disponibilizadas a 

pessoas com autorização para tal.  

Assim, em vez de serem atribuídas permissões a cada pessoa, podem conceder-se 

permissões a uma classe de utilizador e, em seguida, adicionar ou remover utilizadores dessa classe, 

tornando assim possível a gestão do processo de autenticação de cada pessoa, permitindo 

especificar os recursos a que pode aceder bem como as ações que pode tomar. De acordo com a 

organização da instituição e tendo em conta que cada utilizador deve ter acesso ao mínimo de 

informação necessária para conseguir desempenhar a sua função, foram criadas sete classes de 

utilizadores: 

• Elemento de segurança: Pessoa que faz parte da equipa de segurança e que se 

encontra de serviço, sendo o responsável pela monitorização do estado da segurança; 

• Oficial de Dia: Pessoa responsável por todos os elementos que se encontram de 

serviço; 

• Oficial de segurança: Responsável pela segurança da Unidade e pela equipa de 

segurança; 

• Comandante: Responsável máximo da Unidade; 

• Legislador: Pessoa responsável por criar e propor novas regras para o plano de 

segurança; 

• Administrador de sistema: Responsável pela manutenção e administração do 

sistema; 
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• CCSE: Unidade que recebe, analisa e armazena todos os relatórios de segurança das 

diversas Unidades. 

3.2 Requisitos de Interfaces Externas 

 Esta secção fornece uma descrição das interfaces que o sistema deve fornecer aos 

utilizadores bem como dos inputs que o sistema recebe e dos outputs que o sistema fornece sob a 

forma de interfaces de comunicação. 

3.2.1 Interfaces de Utilizador 

Devido à existência de diferentes tipos de utilizadores a interagir com o sistema de 

informação, é importante especificar as diferentes formas de interação destes com o sistema e quais 

os utilizadores que irão fazer uso das mesmas: 

• Monitorização: Através de uma aplicação Web, os elementos de segurança devem ter 

acesso a uma consola onde é apresentada informação da existência dos alarmes que 

ocorrem e da sua localização gráfica. 

• SMS (Short Message Service): O sistema deve produzir uma notificação sempre que 

existe uma ocorrência e esta será recebida no dispositivo utilizado pelo Oficial de Dia 

sob a forma de SMS. 

• Relatórios: O Oficial de Dia terá acesso a um relatório de segurança que deverá ser 

preenchido após a existência e resolução de uma ocorrência. Deve ser requisitada 

informação das pessoas envolvidas, tipo de ocorrência, localização, grupo data-hora e 

descrição da solução adotada. O Comandante deve também ter acesso a esta interface 

por forma a verificar e submeter a versão final dos relatórios. 

• Configuração: O administrador de sistema deverá poder adicionar novas regras de 

segurança, novos sensores ao sistema e alterar os papéis e permissões de cada classe 

de utilizador. 

3.2.2 Interfaces de Comunicação 

Para que o sistema funcione corretamente, é necessária a existência de interação entre o 

módulo que recebe e processa os dados dos sensores e outros equipamentos, através de terminais 

de entrada/saída de dados. Essencialmente, existe a necessidade de definir os requisitos de 

comunicação com as centrais de sensores que produzem os dados, com sistemas complementares 

que auxiliem na execução de tarefas específicas e com o CCSE para envio e centralização da 

informação [21]: 
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• Comunicação com as centrais de sensores: O sistema vai comunicar com os sensores 

para receber os alarmes gerados, através de rede IP, pelo que no caso de a central não 

possuir suporte para este protocolo, deverá existir um equipamento intermediário (por 

norma uma placa IP - Internet Protocol) para fazer a tradução do protocolo suportado 

para IP. Desta forma torna-se possível o desenvolvimento de componentes que 

permitam a adição e configuração dos diversos sensores de forma mais dinâmica. 

• Comunicação com sistemas complementares: O sistema deve poder comunicar com 

outros sistemas complementares para realizar tarefas como a validação dos utilizadores 

através de comunicação em protocolo Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ou 

comunicação com um servidor de mapas para importar atualizações nos mapas. 

• Comunicação com o CCSE: Através de um servidor localizado no CCSE é estabelecida 

comunicação TCP (Transmission Control Protocol) /IP com os sistemas de informação 

da segurança física das restantes Unidades, para que estas enviem os dados 

resultantes dos incidentes de segurança para o CCSE. 

3.3 Requisitos Funcionais 

Durante a transição da informação, desde que um sinal é gerado num dos sensores até que 

um elemento de segurança seja notificado e/ou a informação seja armazenada, existem várias 

funcionalidades que devem ser fornecidas pelo sistema. Contudo, é necessário definir a designação 

que a informação terá ao longo do seu fluxo pelo sistema, pelo que de seguida são introduzidos os 

conceitos de evento, ocorrência e relatório de segurança: 

• Evento: Produzido pelos sensores, quando estes são ativados, fazem uma leitura ou 

mudam de estado, pelo que representa informação possível de ser utilizada para o 

controlo e que poderá ser indício de uma possível alteração do estado da segurança. 

• Ocorrência: Produzida pelo sistema de segurança e consiste na existência efetiva de 

um acontecimento ou ação que violam o definido no plano de segurança, resultante da 

interpretação feita pelo sistema a partir dos eventos gerados. 

• Relatório de segurança: Documento criado automaticamente pelo sistema quando uma 

ocorrência é produzida. Contém informação que é preenchida automaticamente pelo 

sistema bem como informação introduzida de forma manual, resultante da interpretação 

do Oficial de Dia depois de resolvida a ocorrência. 

Após a definição destes conceitos é então possível ser feita a enumeração dos requisitos 

funcionais do sistema, que representam aquilo que o software faz em termos de funcionalidades e 

serviços, quais os utilizadores envolvidos na ação descrita e quais são, se existirem, os pré-requisitos 

necessários. A Figura 3.1 apresenta de forma sucinta a informação anteriormente referida, sendo 

importante ter em conta que outras funcionalidades ou serviços podem constar da solução 
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desenvolvida, mas que não foram considerados como primordiais para os problemas que se 

pretendem resolver. 

Requisito Funcional 1(RF1): Receção de 
eventos 

Utilizador envolvido: Apenas o sistema 

O sistema será capaz de receber, através do módulo de comunicação com os sensores, 

os eventos que são gerados pelos diferentes sensores, constituindo assim os dados de entrada 

do sistema.  

Quando é recebido um evento gerado pelo sensor, é criado uma representação interna 

correspondente a um evento normalizado. 

Pré-requisitos: 

• O código de processamento dos dados de cada sensor deverá ter sido inserido no 

sistema (RN1 da secção 3.4.1). 

RF2: Geração de ocorrências Utilizador envolvido: Apenas o sistema 

Recorrendo à Fusão de Dados de Múltiplos Sensores, a informação proveniente dos 

diferentes sensores será analisada e processada para deteção de situações anómalas, as quais 

vão originar a geração, por parte do sistema, do respetivo alarme. 

Pré-requisitos: 

• RF1. 

RF3: Receção de eventos não estruturados Utilizador envolvido: Elemento de segurança 

Alguns eventos podem ser comunicados de forma não estruturada, como por exemplo 

através de chamada telefónica. O elemento de segurança deve poder introduzir no sistema a 

informação relevante através de um formulário, criando assim um evento que pode gerar uma 

ocorrência. 

RF4: Notificação da equipa de segurança Utilizador envolvido: Elemento de segurança 

O elemento de segurança responsável pela monitorização tem de ser informado com 

precisão do local da ocorrência e dos sensores que foram ativados. Toda a informação referente 

à notificação deve ser armazenada. 

Pré-requisitos: 

• RF2; 

• A interface do utilizador deverá ser atualizada automaticamente. 

RF5: Notificação do Oficial de Dia Utilizador envolvido: Oficial de Dia 

O Oficial de Dia deve ser notificado de todas as ocorrências, mesmo quando não se 

encontra junto a um computador. Nesse sentido, todas as notificações devem de igual forma ser 

enviadas para um dispositivo móvel. 

Pré-requisitos: 

• RF2. 
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RF6: Geração e preenchimento do relatório 
de segurança 

Utilizadores envolvidos: Oficial de Dia 

Depois de ser gerada uma ocorrência é disponibilizado de forma automática um relatório 

de segurança. Este deve ser preenchido e enviado pelo Oficial de Dia depois de ser regularizada 

a situação. 

Pré-requisitos: 

• RF2; 

• O relatório deve, de forma automática, incluir a informação relevante (eventos e 

ocorrências) segundo o plano de segurança da Unidade. 

RF7: Submissão do relatório de segurança Utilizadores envolvidos: Comandante 
da Unidade 

O Comandante da Unidade deve poder verificar todos os relatórios de segurança 

enviados, podendo dar o seu parecer no mesmo e é o responsável por fazer a submissão do 

relatório final depois de assinado. 

Pré-requisitos: 

• RF6. 

RF8: Repositório centralizado Utilizadores envolvidos: CCSE 

O sistema deve fazer o envio automático de toda a informação relativa a uma ocorrência. 

O CCSE deve ter um servidor capaz de fazer a receção e armazenamento centralizado dos 

eventos, ocorrência e relatórios provenientes de todas as Unidades de Exército. 

Pré-requisitos: 

• RF7. 

Figura 3.1 – Requisitos funcionais do sistema 

 

3.4 Outros Requisitos não Funcionais 

3.4.1 Requisitos de Desempenho 

A única forma de os sistemas atenderem aos seus objetivos de desempenho é através da 

sua especificação de forma clara e inequívoca. Nesse sentido foram definidos os seguintes requisitos 

de desempenho: 

• Requisito de Desempenho 1 (RD1): por forma a garantir uma intervenção rápida e 

adequada por parte dos elementos de segurança, os eventos dos sensores devem ser 

processados em tempo útil (não sendo um fator limitativa na resolução do incidente) e 

garantindo que nenhum evento é perdido.  

• RD2: O sistema deve ser desenvolvido de forma a que seja escalável para o Exército 

sem que o seu desempenho se deteriore. 
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3.4.2 Requisitos de Segurança 

Os Requisitos de Segurança têm como objetivo a manutenção dos 3 Rs (confiabilidade, 

resiliência e capacidade de recuperação, do inglês reliability, resiliency e recoverability), resultando 

no funcionamento do software como esperado, na não violação das políticas de segurança, na 

resistência a ações de agentes ameaçadores e na possibilidade de recuperação após uma ameaça 

materializada [22]. Pelo que foram definidos os seguintes requisitos de segurança: 

• Requisito de Segurança 1 (RS1): Só os utilizadores autenticados e autorizados podem 

ter acesso às funcionalidades e ações do sistema (LDAP + Roles); 

• RS2: Para conferir segurança aos dados, estes devem ser cifrados; 

• RS3: Criação de backups para os dados críticos de forma isolada da restante rede; 

• RS4: Para que a comunicação seja feita de forma segura deve ser utilizada uma 

camada de sockets seguros (Secure Socket Layer – SSL); 

• RS5: Deve existir redundância de todos os pontos críticos do sistema, tanto de 

equipamentos (sensores, central e servidor) como dos canais de comunicação. 

3.4.3 Regras de Negócio e Manutenção 

As Regras de Negócio e Manutenção consistem em premissas e restrições a aplicar, de 

modo a que os objetivos para os quais o sistema foi desenvolvido continuem a ser cumpridos ao 

longo do tempo. Nesse sentido as seguintes regras devem ser tidas em conta no desenvolvimento: 

• Regra de Negócio e Manutenção 1 (RNM1): O sistema deve apresentar a possibilidade 

de ser feita a adição de novos sensores e novas regras de acordo com as normas de 

segurança, pelo que devem existir módulos específicos para estas ações e não deverá 

ser necessária a reinstalação de todo o sistema; 

• RNM2: Os dados gerados ao longo do fluxo de informação do sistema deverão ser 

migrados para a entidade responsável (CCSE) e o responsável de segurança e 

operadores do sistema deverão ser definidos externamente ao sistema, sendo que esta 

informação deverá ser disponibilizada em tempo real. 
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4 Sistema Integrado de Segurança Física 

Este capítulo apresenta a arquitetura, modelo de dados e descrição da implementação 

efetuada do Sistema Integrado de Segurança Física. 

4.1 Arquitetura Lógica 

O sistema proposto é constituído por vários módulos, conferindo a cada um deles uma 

função específica, facilitando assim a interpretação do sistema e futuras alterações de algum dos 

módulos. A arquitetura do sistema está representada na Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 – Arquitetura lógica do Sistema para cada Unidade Militar 

O módulo de comunicação com sensores vai ser responsável pela receção dos dados 

gerados pelos sensores, normaliza-os em eventos e envia-os para o módulo de fusão de dados e 

para o módulo de base de dados local, onde são armazenados. 

Assim que os eventos normalizados chegam ao módulo de fusão de dados, este relaciona-

os com informação adicional do sistema para identificar situações anómalas, podendo gerar uma 

ocorrência, que além de ser armazenada localmente, é enviada ao módulo de notificação. É também 

neste momento gerado um relatório de segurança que deverá ser preenchido mais tarde. Os 

módulos de comunicação com os sensores e de fusão de dados deverão ser desenhados de modo 

a permitir a integração e tratamento de novos sensores ou regras. 
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O módulo de notificação é responsável por transmitir a existência das ocorrências à equipa 

de segurança e ao Oficial de Dia, comunicando com o módulo da consola de monitorização e com o 

dispositivo móvel, respetivamente. 

O módulo dos relatórios é responsável por, depois de preenchido e submetido, armazenar o 

relatório de segurança na base de dados local. 

O módulo da consola de monitorização consiste numa aplicação que serve de interface 

máquina-homem para monitorização, preenchimento e submissão dos relatórios de segurança e 

visualização de dados. 

A funcionalidade de repositório no CCSE está representada na Figura 4.2, onde cada 

Unidade envia, periodicamente, os relatórios de segurança bem como os eventos e ocorrências que 

lhe deram origem para que estes sejam armazenados na base de dados central. 

 

Figura 4.2 – Centralização de dados no CCSE 

4.2 Modelos de Aplicação 

Após a definição dos requisitos e da arquitetura pretendida para o sistema, importa 

determinar que tipo de aplicação é mais apropriado para concretizar a solução da melhor forma. 

 Neste capítulo, vão ser abordados e comparados os detalhes dos dois tipos de aplicação que mais 

vantagens trazem para a implementação do sistema, sendo eles o Rich Client Application (RCA) e o 

Rich Internet Application (RIA). 

  Para fazer a escolha do tipo de aplicação a utilizar devem ser tidos em conta aspetos 

fundamentais como os requisitos, as restrições de tecnologia e o tipo de experiência que se pretende 

entregar ao utilizador [23].  

As interfaces de utilizador de RCA podem fornecer uma experiência com elevada resposta, 

interativa e rica para aplicações que devem operar em cenários autónomos, ocasionalmente ligados 
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e desligados. Um RCA normalmente é estruturado como uma aplicação com as camadas de 

experiência do utilizador (apresentação), negócio e dados do utilizador, como é apresentado na 

Figura 4.3. 

      

Figura 4.3 – Rich Client Application [23]   Figura 4.4 – Rich Internet Application [23]

A estrutura típica RCA faz uso de dados armazenados num servidor remoto, dados 

armazenados localmente ou uma combinação de ambos. Além destas possíveis interações, podem 

ainda ser utilizados serviços fornecidos por outras aplicações, como serviços cloud e serviços Web. 

Este tipo de aplicação é vantajoso em situações em que existem restrições e requisitos para 

que a aplicação suporte cenários desligados ou ocasionalmente ligados, seja necessário ter a 

aplicação a correr num PC do lado do cliente, o qual fornece os recursos e seja pretendido um nível 

de interação e resposta bastante elevados, mas que não requeira recursos gráficos ou multimédia 

avançados. 

Um RIA é executado no navegador dentro de uma sandbox que protege o seu código e 

dados de alterações prejudiciais que venham do exterior do sistema. Através deste tipo de aplicação 

é possível fornecer ao utilizador uma experiência mais rica, com grande capacidade de resposta e 

com mais eficiência de rede quando comparada com uma aplicação Web tradicional. À semelhança 

de um RCA, também um RIA é estruturado com as camadas de experiência do utilizador 

(apresentação), negócios e dados do utilizador, como mostra a Figura 4.4[23] [24]. 

Os RIAs geralmente dependem de um plug-in do lado do cliente ou ambiente de execução 

hospedado. Este plug-in comunica-se com hosts do servidor Web remoto que geram o código e os 

dados consumidos pelo plug-in do cliente ou ambiente de execução. 

Este tipo de aplicações traz vantagens quando é necessário um suporte a uma grande 

quantidade de dados media e gráficos, é pretendida uma interface com o utilizador altamente 
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interativa, ou existe limitação dos recursos a usar do lado do cliente. Geralmente este tipo de 

implementação é menos complexa do que RCA. 

4.2.1 Modelo Implementado 

Depois de analisados os modelos que mais vantagens conferiam na implementação da 

aplicação do sistema, foi verificado que o RIA oferece, para além dos benefícios comuns, as 

seguintes vantagens sobre RCA [24]: 

• Não há necessidade de fazer instalação / atualizações do lado do cliente. Atualizar e 

distribuir a aplicação é um processo instantâneo e automático; 

• Tem uma melhor resposta, permitindo comunicação assíncrona com o servidor, o que 

se traduz numa utilização otimizada do tráfego pois só são enviados os dados 

estritamente necessários; 

• Os utilizadores finais podem utilizar a aplicação a partir de qualquer computador com 

uma ligação de rede e acesso ao servidor e, geralmente, independentemente do 

sistema operativo que o computador tenha instalado; 

• Permite a autenticação através de serviços, desde que estes utilizem uma ligação que 

a implementação RIA suporte. 

Aplicando o modelo RIA à solução proposta, chega-se à representação em alto nível 

disposta na Figura 4.5, onde o JAX-RPC (Java API for XML - based RPC) permite à aplicação Java 

invocar um Web service baseado em Java, conferindo também interoperabilidade com diferentes 

serviços do Exército. 

 

Figura 4.5 – Arquitetura implementada, vista de alto nível 
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4.3 Modelo de Dados 

O modelo de dados da solução proposta para implementação em Java está representado 

na Figura 4.6 em formato UML (Unified Modeling Language). Apenas estão descritas as principais 

classes, sem as respetivas subclasses de modo a ser mais evidente a forma que a informação vai 

tomando à medida que flui no sistema, respeitando os requisitos e a arquitetura previamente 

definidos. A representação mais detalhada está disponível no Anexo A. 

 

Figura 4.6 – UML da solução implementada 

A classe de sensor representa o equipamento que recolhe informação do meio físico, tendo 

como parâmetros um identificador, uma localização associada e outro tipo de informação de controlo 

que representam a sua condição de ativo ou inativo e a representação do estado em que o sensor 

se encontra. O sensor é representado do ponto de vista do que o sistema precisa de saber para o 

identificar e não tanto em termos da informação que ele emite, uma vez que essa informação é 

transmitida diretamente das centrais físicas às quais o sistema está ligado. 

A classe central, que está associada a um ou mais sensores (carregados a partir de um 

ficheiro de configuração) implementa a interface Runnable e é responsável por receber dados da 

central física. Cada objeto dessa classe que é instanciado possui um conjunto de variáveis de 

identificação e inicia uma thread que está em comunicação constante com a central física que lhe foi 

atribuída e recebe, no protocolo estabelecido, todas as mensagens produzidas e enviadas pelos 

sensores, transformando-as em eventos estruturados. 

O Evento representa o objeto de informação uniformemente estruturada de mais baixo nível 

no sistema. Cada evento está associado à central que o comunicou e contém informações 
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pertinentes, como a identificação do sensor que o gerou, a localização do evento, o grupo data-hora 

em que foi gerado, um valor associado à propriedade física medida pelo sensor e uma descrição 

textual do evento. 

Uma vez gerados, todos os eventos são processados por classes geradoras de ocorrências, 

responsáveis por identificar irregularidades ou quebra dos padrões de segurança. Cada instância 

geradora de ocorrências é responsável por uma regra, padrão ou comportamento específico e 

produz uma ocorrência quando este(a) é violado(a). 

Uma ocorrência pode resultar da existência de um ou mais eventos e constitui um objeto de 

informação muito importante, uma vez que implica uma violação potencial ou efetiva do plano de 

segurança e, como tal, a equipa de segurança deve ter conhecimento imediato de sua existência. A 

ocorrência tem uma descrição mais objetiva e, além dos campos de controlo que os eventos 

apresentam, também possui parâmetros que permitem garantir que todas as ocorrências são 

reportadas através de um relatório e para decidir quanto à sua veracidade (declarada pelo Oficial de 

Dia após o incidente). 

Depois de uma ocorrência ser resolvida pela equipa de segurança, existe a necessidade de 

produzir um relatório que descreva o sucedido. O relatório está associado às ocorrências nele 

reportadas e aos eventos que estiveram na sua origem, deixando assim todo o fluxo de informação 

armazenado de forma estruturada. Também é incluída informação comunicada pelo Oficial de Dia 

que responde aos 5 W’s (quem, o quê, quando, onde e para quê, do inglês who, what, when, where 

e what for). Esta informação, uma vez submetida, é enviada para uma base de dados central, 

possibilitando assim uma melhor visualização e análise dos dados e fornecendo uma ferramenta ao 

processo de tomada de decisão. 

Para além da necessidade de definir um modelo de dados robusto e capaz de representar 

da forma mais fidedigna possível os intervenientes dos diferentes processos, é importante que o 

sistema armazene, na base de dados local, todos esses dados para garantir a persistência dos 

mesmos.  

A Figura 4.7 apresenta o modelo entidade-associação da base de dados e é constituído 

pelas seguintes entidades: 

• Event (Evento): Contém a informação acerca de cada evento normalizado produzido 

pelo sistema a partir dos dados recebidos dos sensores; 

• Occurrence (Ocorrência): Contém a informação das ocorrências que o sistema originou 

a partir da análise dos eventos; 

• Report (Relatório): Lista dos vários relatórios produzidos, contém a informação 

preenchida no formulário, informação produzida pelo sistema e o PDF do relatório final; 

• Unit: Lista das várias Unidades Militares; 
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• Division: Contém as divisões das Unidades que possuem sensores e as suas 

coordenadas na planta para disposição gráfica; 

• User: Lista dos utilizadores, é produzida uma nova entrada quando a autenticação é 

bem-sucedida. 

Existe ainda a necessidade de fazer a associação entre as diversas entidades, pelo que são 

definidas as seguintes relações: 

• Unit_division: Lista de associação entre as Unidades e as diversas divisões que cada 

uma possui; 

• Event_occurence: Lista que associa a cada ocorrência os eventos que estiveram na 

sua origem; 

• Ocurrence_report: Lista onde é estabelecida a associação entre cada relatório e as 

ocorrências que foram reportadas no mesmo. 

 

Figura 4.7 – Diagrama da base de dados resultante do modelo entidade-associação 

A implementação da base de dados melhora assim algumas das funções do sistema, 

permitindo uma visão dinâmica do estado da segurança através da interface Web que faz uso da 

informação previamente armazenada localmente. Por outro lado, os eventos, ocorrências e 
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relatórios, constituem informação de grande relevância que pode ser alvo de análise futura pelos 

responsáveis de segurança, pelo que devem também ser armazenados quando gerados, 

possibilitando o posterior envio para o repositório central onde se procede à sua análise e 

armazenamento. 

4.4 Implementação 

Na construção do sistema foram utilizadas diversas tecnologias, nesta secção são 

apresentadas as tecnologias Web utilizadas e é feita a descrição do modo de implementação dos 

diversos módulos, começando pela comunicação com os sensores, seguindo-se a fusão de dados, 

o workflow da informação na forma de um relatório, a autenticação dos utilizadores e por fim é 

abordada a integração com o CCSE. 

4.4.1 Aplicação Web (RIA) 

Por forma a cumprir com os requisitos e funcionalidades definidos, foi feita uma análise das 

tecnologias Web a serem utilizadas na implementação do sistema começando pelas tecnologias do 

lado do servidor e de seguida as tecnologias do lado do cliente.  

4.4.1.1 Tecnologia do lado do servidor (Back-end) 

O lado do servidor refere-se às operações que são realizadas pelo servidor numa ligação 

cliente-servidor e necessárias para dar resposta aos pedidos feitos pelo cliente. Foram utilizadas as 

tecnologias Java, MySQL e JSP (Java Server Pages) para executar as operações necessárias, pelo 

que é feita de seguida uma pequena abordagem a estas tecnologias para compreensão das 

vantagens conferidas com a sua utilização. 

A linguagem Java foi desenvolvida pela Sun Microsystems em 1995 e obteve um nível de 

aceitação muito elevado devido às vantagens que oferece de orientação a objetos, independência 

de plataforma, multitarefa, robustez, segurança e facilidade de utilização [25]: 

• Orientada a Objetos: Permite uma aproximação entre a abordagem da programação e 

a realidade além de possibilitar o reaproveitamento de código e aumentar a capacidade 

de manutenção dos sistemas assim desenvolvidos; 

• Independência de plataforma: Característica que advém da utilização da Java Virtual 

Machine (JMV) para interpretar o código Java em código máquina da plataforma que 

está a ser utilizada, significando que um programa Java pode ser escrito numa 

plataforma e utilizado noutra distinta, facto que é habitualmente referido como “write 

once, run anywhere”; 

• Multitarefa: O Java permite que um programa contenha múltiplas threads a executar em 

paralelo, possibilitando a realização de várias tarefas ao mesmo tempo;  
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• Robusta e segura: O programador não comete erros recorrentes em linguagens como 

o C++ uma vez que existe o tratamento obrigatório de exceções e não existem 

ponteiros, sendo a memória gerida automaticamente tanto na alocação como na 

libertação através do Garbage Collector; 

• Amplamente utilizada no Exército: Grande parte das aplicações do Exército são 

desenvolvidas em Java, facilitando assim a sua utilização uma vez que existem Militares 

com conhecimento adquirido e facilita a integração com código já desenvolvido. 

O SQL (Structured Query Language) é uma linguagem desenvolvida no início dos anos 70 

para aceder a bases de dados e o MySQL é o sistema de gestão de bases de dados Open Source 

mais popular e é desenvolvido, distribuído e suportado pela Oracle. 

A grande adoção do MySQL deve-se ao facto de ser fácil de usar, muito rápido, altamente 

escalável e ser de confiança devido às constantes atualizações. O servidor MySQL pode correr a 

partir do ambiente de trabalho de um computador tal como qualquer aplicação, não exigindo atenção 

enquanto está a funcionar, daí a sua facilidade de utilização. A sua rapidez resulta do seu 

desenvolvimento ter sido feito para lidar com grandes bases de dados de forma mais rápida do que 

as restantes soluções existentes, característica comprovada em ambientes de produção bastante 

exigentes. A escalabilidade advém do facto de poder correr numa máquina utilizando parte dos seus 

recursos, podendo ser configurado para utilizar todos os recursos da máquina ou até mesmo utilizar 

clusters de máquinas colocadas na mesma rede [26]. 

Para ser feita a ligação entre a base de dados e a linguagem de programação Java é utilizada 

a interface de programação de aplicações (Application Programming Interface – API) JDBC (Java 

Database Connectivity). Esta tecnologia funciona ao nível de “chamada” e permite a utilização de 

linguagem Java para explorar recursos "Write Once, Run Anywhere", o que permite ligar os dados 

corporativos em constante alteração sem a necessidade de escrever código novo. 

O JSP é uma tecnologia que permite a criação de páginas Web geradas dinamicamente. 

Desta forma um servidor aplicacional, como o Apache Tomcat, pode incluir de forma dinâmica o 

conteúdo nas páginas HTML antes de serem enviadas para o cliente que fez o pedido. 

Uma página JSP é ideal para quando existe a necessidade de o servidor incluir na página 

informação que muda ao longo do tempo e que pode estar presente por exemplo numa base de 

dados local ou em variáveis de sessão, sendo que para isso recorre à “chamada” de Java Servlets 

que recolhem esta informação [27]. A utilização de JSP com Servlets muda o paradigma das 

aplicações para “write once, run anywhere”, uma vez que a dependência entre estas tecnologias é 

contínua e os pedidos feitos são sempre os mesmos, variando apenas o resultado proveniente dos 

pedidos à base de dados ou variáveis de sessão. 
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Mais importante ainda, se forem seguidas as melhores práticas de implementação, os JSP 

e Servlets ajudam a separar a apresentação do conteúdo, ao mesmo tempo que potenciam a 

qualidade, reutilização e facilidade de manutenção das aplicações Web [27]. 

Para ser feita a comunicação entre o lado do cliente e o lado do servidor é utilizado um Web 

Service, componente que permite às aplicações enviar e receber dados. Assim, cada aplicação pode 

ter a sua própria linguagem de programação, que é traduzida para uma linguagem universal que 

funciona como formato intermediário, neste caso XML (eXtensible Markup Language).  

4.4.1.2 Tecnologias do lado do cliente (Front-end) 

O lado do cliente refere-se às operações que são realizadas pelo cliente numa ligação 

cliente-servidor. Importa, portanto, perceber quais as tecnologias que podem auxiliar a execução 

destas mesmas operações e que vantagens conferem. Nesse sentido é feita uma pequena 

abordagem das tecnologias HTML (Hyper Text Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets), 

Javascript e Ajax (Asynchronous JavaScript and XML). 

O HTML [28] é uma linguagem baseada em tags, concebida para permitir a formatação do 

conteúdo das páginas e está sob a direção do W3C. Para isso o HTML usa um conjunto pré-definido 

de elementos para identificar o seu conteúdo. Estes elementos, por sua vez, contêm uma ou mais 

tags que expressam um determinado conteúdo envolvido por parênteses angulares (“<” e “>”) e são 

terminadas (o efeito da tag termina nesse local) através da colocação do caractere "/". O conjunto 

destes elementos HTML constitui uma página HTML que por sua vez é visualizada através de um 

browser que, não dispondo as tags, usa-as para apresentar o conteúdo das páginas. 

A Figura 4.8 representa uma estrutura simplificada de um documento HTML composto por 

um cabeçalho (header), por um corpo (body) e por tags de formatação. 

 

Figura 4.8 – Estrutura de um documento HTML 

As tags HTML permitem executar diverso tipo de tarefas como delimitação das várias partes 

da página, formatação de texto, criação de listas e tabelas, definições de inputs e utilização de 

estilos. 



37 
 

O CSS [29] é usado para estilizar o conteúdo das páginas Web, permitindo alterar a fonte, 

cor, tamanho e espaçamento do seu conteúdo, dividi-lo em várias colunas ou adicionar animações 

e outros recursos decorativos. Enquanto o HTML se foca na formatação do conteúdo da página, o 

CSS foca-se no estilo de apresentação desse conteúdo. 

O JavaScript [30] é uma linguagem criada sobretudo para o desenvolvimento de scripts que 

correm no lado do cliente em aplicações Web e suporta estilos de programação orientados a objetos, 

pelo que a linguagem é apenas baseada e não orientada a objetos. Os scripts são programas que 

automatizam tarefas ou alteram o conteúdo de um programa, jogo, site, entre outros. 

São várias as possibilidades fornecidas pelos scripts como validação de formulários, 

permitindo validar os dados introduzidos pelo cliente sem que seja necessário sobrecarregar o 

servidor com esta tarefa, gerir janelas (abrir/fechar, carregar documentos) e ainda em termos de 

interação, permitindo ao utilizador o controlo sobre o programa através de eventos que são detetados 

pelo JavaScript aos quais são associadas ações (onClick, onSelect, etc.). 

O JavaScript possui um conjunto de objetos pré-definidos com determinadas operações 

associadas, por exemplo: 

• Objeto String para as operações com strings; 

• Objeto Math para operações matemáticas; 

• Objeto Date para operações relacionadas com datas e tempo; 

• Objetos relacionados com o browser (Document, Location, History, Window). 

Por sua vez, os objetos relacionados com o browser estão organizados numa hierarquia 

DOM (Document Object Model). 

O Ajax [31] é uma solução do lado do cliente baseada em HTML, JavaScript e DOM que 

permite que a comunicação entre o browser e o servidor Web seja feita de forma assíncrona. Isto 

significa que é possível atualizar partes de uma página Web, sem a necessidade de recarregar a 

página por completo, permitindo que a aplicação funcione enquanto os dados são transferidos em 

oposição às páginas que não usam esta solução. 

As vantagens desta solução fazem-se sentir especialmente em aplicações com menus de 

várias opções que requerem interatividade em tempo real e em aplicações que modelam 

apresentações gráficas como é o caso do GMail e do Google Maps. 

A Figura 4.9 representa o fluxo de informação de um pedido feito pelo cliente com o protocolo 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) que não mantém o estado da sessão do cliente. 
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Figura 4.9 – Diagrama temporal de um pedido cliente-servidor com protocolo http [31] 

O servidor responde a comandos que contêm URLs e os cabeçalhos contêm meta-

informação do pedido e da resposta. A ligação é fechada no final do pedido. O ciclo de vida de uma 

aplicação Ajax difere na medida em que a página está dividida em vários segmentos e cada um 

deles pode fazer criar uma ligação e fazer um pedido ao servidor de forma independente, como 

mostra a Figura 4.10. 

 

Figura 4.10 – Ciclo de vida de uma aplicação Ajax [31] 

A característica assíncrona do Ajax expressa-se pelo facto de o browser não esperar pela 

informação devolvida pelo servidor, mas apenas a processa quando o servidor a enviar, evitando 

assim o estado de espera por parte da aplicação Web. 

4.4.2 Módulo de Comunicação com Sensores 

O módulo de comunicação com os sensores foi implementado através de um cliente em 

Java e recorrendo ao software NetBeans-8.2, sendo que a sua implementação foi demonstrada 

através da comunicação com uma central de incêndios, uma central de intrusões e com um sistema 

de controlo de acessos. Este cliente Java pode conter várias subclasses de uma classe “Central” 

abstrata responsável por definir as variáveis e métodos necessários a cada uma das suas subclasses 

que pode ser do tipo “Incêndio”, “Intrusão”, entre outras. 
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4.4.2.1  Sensores Suportados 

O módulo de comunicação com os sensores foi desenvolvido por forma a ser facilmente 

adicionado um novo tipo de sensores ao sistema, bastando para isso definir uma nova subclasse de 

“Central” com o protocolo pretendido. Posto isto, na implementação foram definidas as subclasses 

capazes de suportar três protocolos de comunicação: ModBus [32] para a comunicação com a 

central de incêndio, Contact ID [33] para comunicação com a central de intrusões e um Web Service 

REST (Representational State Transfer) [34] para a comunicação com o sistema de controlo de 

acessos. Apesar da comunicação ser representada em claro, posteriormente seria necessária a 

aplicação de encriptação para que a informação possa circular na rede, cumprindo os requisitos de 

segurança. 

ModBus 

As centrais de incêndios utilizadas comunicam através do protocolo ModBus, suportando 

comunicação TCP/IP com implementação pull do envio dos dados, sendo que para isso a ligação 

entre as centrais e o sistema deve ser feita obedecendo ao diagrama de ligação representado na 

Figura 4.11. 

 

Figura 4.11 – Diagrama de ligação TCP/IP [32] 

O painel da central apenas suporta ser o elemento controlado da ligação (slave) e foram 

utilizadas as funções “Read Coils” e “ReadHoldingRegisters”, sendo que para isso é feito um pedido 

em que a trama tem a seguinte estrutura: 

 

Figura 4.12 – Trama de um pedido em ModBus [32] 
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Nos pedidos feitos o primeiro byte representa o endereço da central, o segundo byte 

representa o código da função a utilizar, o terceiro e quarto bytes representam o endereço em que 

começa o pedido, o quinto e sexto bytes representam o número de coils que se pretendem e os 

últimos dois bytes são a verificação de redundância cíclica (Cyclic Redundancy Check – CRC). 

Usando a função “Read Coils” (código 0x01) é possível obter até 6 variáveis coils do painel 

da central, de acordo com o pedido anterior, a resposta recebida seria a seguinte: 

 

Figura 4.13 – Trama de uma resposta em ModBus [32] 

A resposta contém, tal como o pedido, o endereço da central e o código da função, sendo 

os próximos dois bytes de contagem e de estado dos coils respetivamente. Os últimos dois bytes 

representam o CRC correspondente ao pedido feito. Neste exemplo como foram pedidos os estados 

de seis coils, convertendo o byte de estado para binário verificamos que os números 0 e 4 estão 

ativos. A tabela de estados que se segue traduz o significado de cada coil. 

 

Figura 4.14 – Variáveis do painel de estados [32] 

Uma vez utilizada a função para verificação do estado da central, caso seja necessário é 

verificado o estado de cada sensor associado à central através da função “ReadHoldingRegisters”, 

sendo o pedido em tudo idêntico ao anterior, mas a função é a 0x03. A estrutura da resposta dada 

pela central é também idêntica, diferindo apenas no estado do coil que passa a ser interpretado por 

uma tabela diferente que traduz o código para um tipo de dispositivo (i.e. modelo de incêndio) e uma 

condição (i.e. pré-alarme). 

Contact ID 

O protocolo Contact ID é utilizado para comunicações digitais entre sistemas de alarme de 

segurança e estações centrais de monitorização, pelo que muitos fabricantes de sistemas de 

segurança adotaram este protocolo numa tentativa de conseguir uma maior compatibilidade dentro 

da indústria da segurança. As centrais de intrusões já instaladas em Unidades Militares são exemplo 

disso e comunicam através de Contact ID. 
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Por forma a possibilitar a comunicação com o sistema e dado que as centrais não possuem 

capacidade de comunicação TCP/IP de origem, é necessário anexar uma placa IP à central e 

utilizando o programa IP2RX como intermediário torna-se assim possível realizar comunicação 

TCP/IP entre a central de intrusão e o sistema desenvolvido através do protocolo Contact ID. 

Para que a ligação seja estabelecida, uma das classes instanciadas no módulo de 

comunicações comporta-se como servidor e recebe a ligação da central (cliente) que tem uma 

implementação push do envio dos dados.  

As mensagens recebidas em Contact ID são então descodificadas, sendo que o número do 

código de evento tem de ser descodificado com base nas tabelas utilizadas pela empresa que 

comercializa a central. Tomando como exemplo a mensagem de envio 1234 18 1401 02 003 5, o 

valor 1234 identifica o número da conta, 18 identifica o protocolo em questão, o valor 1 representa o 

tipo de ação (abrir (1) /fechar (4)) e 401 corresponde ao código do evento ocorrido, 02 e 003 servem 

de localizadores, correspondendo à partição e identificação respetivamente (i.e. cozinha, sensor 3) 

e o valor 5 é o checksum. Com base nesta informação e tabelas fornecidas de conversão já é 

possível converter estas mensagens recebidas da central de intrusões em eventos estruturados do 

sistema. 

Web Service REST  

Neste momento está em curso um processo de reestruturação da forma como é feito o 

controlo de acessos, sendo que é possível considerar que as Unidades já dispõem do SICAV 

(Sistema Integrado de Controlo de Acessos e Videovigilância) implementado, que disponibiliza um 

serviço para comunicação do tipo Web Service REST. Este tipo de serviço é desenvolvido para 

funcionar melhor na internet e define uma interface uniforme para comunicação, trazendo vantagens 

de desempenho e escalabilidade. A Figura 4.15 retrata a arquitetura existente para controlo de 

acessos. 

 

Figura 4.15 – Arquitetura do sistema de controlo de acessos ao nível de Unidade 
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Uma vez que o sistema de controlo de acessos implementa uma arquitetura REST, os dados 

e funcionalidades são considerados recursos, aos quais é possível aceder através de URIs (Uniform 

Resource Identifiers), o que implica a utilização de um protocolo de comunicação sem estado, 

tipicamente HTTP. Através de uma ligação TCP/IP com implementação pull do envio dos dados e 

fazendo uso da API fornecida pelo sistema é possível receber os registos, com informação textual 

do tipo de atividade (entrada, saída ou não autorização), identificador da pessoa em questão e o 

identificador do sensor de controlo de acessos. 

4.4.2.2 Implementação e Operação 

No módulo de comunicação é feita a inicialização das diferentes subclasses da classe 

“Central”, sendo que cada uma delas suporta um protocolo diferente, podendo assim a qualquer 

momento ser definida uma nova subclasse para comunicação com sensores num protocolo 

diferente. A classe “Central” define as variáveis e métodos necessários de serem definidos pelas 

suas subclasses conforme é mostrado na Figura 4.16. 

 

Figura 4.16 – Código da classe “Central” 

Na instanciação de cada subclasse é executado o método “readFile” da Figura 4.16 onde é 

lido um ficheiro de configuração que contém o endereço IP da central, o porto em que comunica e a 

informação (identificador e localização) dos diversos sensores ligados à central. A Figura 4.17 

representa o formato de um dos ficheiros de configuração carregados na inicialização. 

 

Figura 4.17 – Ficheiro de configuração de uma “Central” lido no método “readFile” 
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No exemplo mostrado na figura anterior, é definido que o sistema se vai ligar a uma central, 

que neste caso era de incêndio, no endereço 127.0.0.1, a comunicar no porto 2020 e que existiriam 

dois sensores ligados à mesma, um na enfermaria e o outro no edifício de comando, com os 

identificadores 111111 e 111112 respetivamente. Assim sendo, dentro do objeto do tipo “Incendio” 

são então criados dois objetos do tipo “Sensor” com os dados fornecidos no ficheiro. 

Cada das subclasses é instanciada numa nova thread e é executado o método “run” da 

Figura 4.16, ficando ativo o processo que irá fazer a recolha dos dados. Para ocorrer a recolha dos 

dados gerados pelos diversos sensores e por sua vez da central, é necessária a existência de 

interação entre o sistema e a central física, podendo esta ser feita de duas formas, ou os dados são 

enviados sem aviso (push), ou periodicamente o sistema vai pedir os dados à central (pull). 

A utilização de uma ou outra forma de recolha da informação depende de como a central 

implementou o envio de dados para sistemas externos, mas geralmente pull é vantajoso quando o 

dispositivo ou sistema de onde se quer recolher a informação tem muitos tipos diferentes de dados, 

pelo que pode ser feito o pedido de apenas um subconjunto destes dados. Um exemplo prático que 

foi utilizado para estabelecer a comunicação consiste no pedido de dados à central de incêndios, 

podendo ser feito apenas do estado da central (existência de fumo, existência de fogo, etc…), ou do 

estado dos vários sensores ligados à central, sendo o segundo caso útil quando se pretende saber 

onde foi originado o incidente. 

Os dispositivos ou sistemas que fazem o envio periódico dos dados (push) são vantajosos 

quando se pretende reportar um pequeno subconjunto de dados a altas taxas e em tempo real. Numa 

central de intrusão pode ser feito o envio periódico de mensagens “I’m alive”, representando que a 

central se mantém a funcionar e não houve alterações ao seu estado. Em termos de implementação 

da comunicação cliente-servidor, o facto de um sensor/central utilizar push ou pull vai refletir-se na 

implementação na medida em que este vai desempenhar o papel de cliente ou de servidor 

respetivamente. 

A leitura dos dados é então feita através do método “readSensors” representado na Figura 

4.16 de acordo com o tipo de recolha dos dados, no caso de ser push basta analisar as mensagens 

enviadas, no caso de ser pull é pedido periodicamente o estado da central caso este exista, sendo 

apenas necessário pedir o estado dos sensores quando for alterado o estado da central para algum 

tipo de incidente.  

 Quando é recebida alguma mensagem de um estado que não o normal, a respetiva thread 

é também responsável por normalizar estas mensagens em eventos que passam a ser objetos do 

tipo “Evento”, representado anteriormente na Figura 4.6. Assim, a partir do momento em que o 

evento recebido é normalizado, passa a ser representado por um objeto com os seguintes campos: 

• SensorID: Identifica o sensor que deu origem ao evento; 
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• CentralIP e centralPorto: Identificam o IP e o porto da central na rede, à qual o sensor 

está ligado; 

• Localização: Identifica o local onde o sensor está colocado/faz a leitura; 

• Tempo: Variável DATETIME com a data e hora do sistema em que foi produzido o 

evento; 

• Valor: Variável que poderá conter o valor quantitativo da leitura do sensor se este existir; 

• EventoId: Identifica o evento e é atribuído pelo sistema; 

• Tipo: Descrição textual do tipo de evento. 

  Depois de criado o evento normalizado pelo módulo de comunicação com os sensores, este 

envia-o para o módulo de fusão de dados localizado no servidor (cada Unidade Militar possui um), 

através do web service criado para o efeito. 

4.4.3 Módulo de Fusão de Dados 

Ao implementar o módulo de fusão de dados, é importante ter em consideração que, num 

sistema de arquitetura centralizada, a unidade de fusão de dados funciona como um nó central que 

recebe toda a informação dos diferentes sensores e as decisões são feitas nesse mesmo nó. Deve 

por isso ser assegurada a capacidade de processamento necessária, uma vez que os dados que 

chegam a ela vêm no formato bruto a partir de todos os sensores. 

4.4.3.1 Implementação e Operação 

Uma vez que a quantidade de sensores não apresenta um obstáculo em termos de 

capacidade de processamento, o módulo de fusão de dados foi implementado em Java de forma 

centralizada no servidor, no entanto é possível pensar no sistema de fusão no seu todo como sendo 

distribuído, uma vez que as centrais físicas podem processar a informação proveniente dos seus 

vários sensores e adicionar algum conhecimento ou compactar os dados antes de estes serem 

enviados. Este módulo encontra-se alojado no servidor e recebe os eventos estruturados 

provenientes do módulo de comunicação (cliente) (Secção 4.4.2) através de um Web service. A 

Figura 4.18 representa em alto nível o funcionamento do módulo de fusão. 
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Figura 4.18 – Representação do módulo de fusão de dados 

 Como é possível verificar, para que as ocorrências sejam geradas, é necessário que os 

eventos possam ser processados com alguma informação adicional por forma a determinar padrões 

ou quebra de regras implementadas na Unidade. Este processamento é feito no módulo de fusão de 

dados onde existem várias subclasses da classe abstrata “GeracaoOcorrencia”, sendo que cada 

uma delas é responsável por gerar uma ocorrência específica. Na Figura 4.19 é representada a 

classe geradora de ocorrências de incêndio, que é a mais simples de representar, pois um evento 

de fogo desperta diretamente uma ocorrência de incêndio. 

 

Figura 4.19 – Código de geração de uma ocorrência de incêndio 

Todos os eventos gerados são enviados para cada uma das diferentes classes geradoras 

de ocorrências, sendo que estas por sua vez filtram estes eventos e apenas processam os que 

possam estar associados às ocorrências que produzem, no exemplo anterior a classe que gera 

ocorrências de incêndio apenas é permeável a eventos de fogo. De seguida é usada heurística para 

determinar a existência de uma ocorrência, através de um conjunto de regras e informação 

proveniente do sistema e da base de dados local. Assim que é gerada uma ocorrência esta é 
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armazenada na base de dados e enviada para o módulo de notificação, responsável por disseminar 

a existência da ocorrência através da aplicação de monitorização e por SMS. 

As ocorrências implementadas vão de encontro com o definido no plano de segurança e 

visam dar a conhecer quando alguma regra/norma de conduta possa estar a ser violada. Para 

demonstração foram implementados os seguintes conjuntos de classes geradoras de ocorrências e 

respetivas ocorrências: 

• GeracaoAcessoForaHoras: Processa eventos do tipo entrada e gera ocorrências caso 

exista uma entrada na divisão em questão fora do horário determinado no plano de 

segurança; 

• GeracaoAcessoExpirado: Processa eventos de entrada, saída e acesso negado, e gera 

uma ocorrência no caso de o utilizador já não ter permissões de acesso; 

• GeracaoFumo: Processa eventos de fumo e gera a respetiva ocorrência; 

• GeracaoIncendio: Processa eventos de fogo e gera uma ocorrência de incêndio; 

• GeracaoIntrusao: Processa eventos provenientes de sensores de abertura de janelas e 

de presença e gera uma ocorrência de intrusão; 

• GeracaoInundacao: Processa eventos provenientes de sensores de humidade e gera 

uma ocorrência de inundação; 

• GeracaoMultiplasTentativasAcesso: Processa eventos de acesso negado e gera uma 

ocorrência de múltiplas tentativas de acesso. 

Em termos de extensibilidade, torna-se bastante fácil adicionar novas regras às já existentes, 

bastando para isso criar uma nova subclasse da classe abstrata “GeracaoOcorrencias” que 

implemente o método “processaEvento” e seja permeável ao tipo específico de evento que deve ser 

processado. 

4.4.4 Módulo de Notificações 

As notificações das ocorrências devem chegar à equipa de segurança o mais rápido possível 

por forma a melhorar a função de resposta, uma vez que se a comunicação for mais rápida, a 

neutralização da ameaça ou resolução do incidente é também mais rápida.  

Para tal, na aplicação Web existe um separador de ocorrências que permite a toda a equipa 

de segurança verificar o estado da segurança em tempo real como se pode verificar na Figura 4.20. 
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Figura 4.20 – Aplicação Web: Estado da Segurança 

A aplicação foi desenvolvida em Java e com recurso às tecnologias mencionadas na secção 

4.4.1, possibilitando assim uma monitorização completa em termos de pertinência da informação 

recebida e potenciando todo o processo de resposta a qualquer incidente.  

Para complementar este tipo de notificação e tendo em conta que o responsável de 

segurança (Oficial de Dia) se encontra muitas vezes fora do seu gabinete, é importante assegurar 

que ele é notificado qualquer que seja a sua localização na Unidade, mesmo que este não esteja a 

visualizar a aplicação de monitorização. Assim, o módulo de notificação é também responsável pelo 

envio de um SMS para o Oficial de Dia com a descrição textual da ocorrência para que este possa 

tomar as suas decisões o mais rapidamente possível. 

Para a implementação da funcionalidade de SMS foi utilizada uma Gateway na internet 

(OzekiNG), sendo que a configuração do destinatário foi programada numa classe Java uma vez 

que é fixo e a mensagem a enviar consiste na descrição textual da ocorrência que é enviada como 

argumento para o método Java que comunica com a Gateway, como representado na Figura 4.21. 

 

Figura 4.21 – Envio de SMS pela aplicação Java através da Gateway OzekiNG 
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Pode também ser utilizada a solução de uma GateWay de hardware, que consiste num 

modem Global System for Mobile Communications (GSM), um cartão de memória para armazenar 

as mensagens, um cartão SIM e o respetivo Web Server para gerir o envio das mensagens. Este 

tipo de solução confere mais segurança por não ser cedida informação a terceiros. 

4.4.5 Autenticação de Utilizadores 

Todos os sistemas de informação devem estar protegidos de alguma forma contra tentativas 

de acesso indevidas. Uma vez que o sistema desenvolvido processa, dispõe visualmente informação 

reservada e permite a tomada de ações que influenciam o sucesso do cumprimento do plano de 

segurança, é importante garantir que cada pessoa que tem acesso ao mesmo é quem diz ser. Nesse 

sentido surge a necessidade da existência de um processo de autenticação por forma a garantir a 

segurança da informação e das ações que o sistema pode tomar. 

A autenticação dos utilizadores foi feita através de LDAP, sendo que quando o utilizador 

acede à pagina da aplicação, é-lhe apresentada uma página de login, onde preenche o nome de 

utilizador e a password. Ao ser submetida a informação é então criada uma ligação com o servidor 

LDAP ao qual é enviada uma operação “bind” com a informação de autenticação. 

Para configurar a autenticação é necessário especificar as propriedades do ambiente em 

que esta vai ser feita. Esta configuração foi feita em Java através do servlet responsável pelo login 

e recorrendo à classe “InitialDirContext”, onde é definido um contexto inicial, que está representado 

na Figura 4.22: 

 

Figura 4.22 – Definição do contexto inicial de autenticação 

Feita a autenticação, é então possível além de confirmar a legitimidade do utilizador, verificar 

a que grupo pertence, fornecendo-lhe assim permissões de acordo com o seu papel (designado por 

“Role”), permissões essas que ficam então armazenadas numa variável de sessão do utilizador e 

que são consultadas pelo servidor para ajustar o tipo de informação a que o utilizador pode aceder 

ou que ações pode tomar. Desta forma torna-se também possível a alteração em tempo real das 

permissões de cada grupo e consequentemente de cada utilizador através do servidor LDAP. 
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A configuração do servidor LDAP foi feita numa máquina virtual “VMware Workstation Pro”, 

onde foi corrido o sistema operativo “Windows Server 2016” que permite a configuração do diretório 

de pastas para autenticação. 

4.4.6 Workflow (relatórios) 

Um dos grandes objetivos do sistema desenvolvido consiste na automatização dos passos 

executados desde que um sensor recolhe uma propriedade física até que o relatório de segurança 

seja produzido, pelo que importa resumir como é concretizado o fluxo de trabalho (workflow) de 

acordo com um conjunto de regras estabelecidas e que é possível resumir no diagrama apresentado 

na Figura 4.23. 

 

Figura 4.23 – Diagrama de workflow 

Os relatórios de segurança consistem no último elemento de informação presente no 

workflow e são descrições formais escritas de ocorrências incomuns que têm ou podem ter 

consequências adversas. Um relatório completo e bem estruturado deve fornecer uma descrição 

factual que responda aos 5 W’s de quem, o quê, quando, onde e, se possível, o motivo e/ou como 

foi desencadeada a ocorrência[35]. 

Os campos do relatório devem ser preenchidos de forma objetiva e sucinta, tendo em conta 

o seguinte [35]: 

• Quem: Quem foram as pessoas envolvidas? Quem testemunhou o incidente? Devendo 

ser respondido através do nome e número de identificação civil ou militar; 

• O Quê: Quais as ações e eventos que aconteceram? A descrição deve ser feita de 

forma objetiva e cronológica; 

• Quando: Qual data e hora do incidente? 
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• Onde: Qual o local onde ocorreu o incidente? Incluir o endereço e/ou edifícios de 

referência o mais próximos possível do local; 

• Para Quê: Apenas deve ser preenchido caso a equipa de segurança tenha a 

possibilidade de interrogar os envolvidos ou testemunhas por forma a obter o motivo 

para as ações que levaram ao incidente. 

Em termos de implementação, quando o módulo de fusão de dados produz uma ocorrência, 

o sistema cria uma mensagem na conta do Oficial de Dia, à qual ele acede para fazer o 

preenchimento do formulário de acordo com as regras anteriormente mencionadas. A Figura 4.24 

representa o formulário que é apresentado ao Oficial de Dia para preenchimento e envio após a 

resolução do incidente: 

 

Figura 4.24 – Formulário a ser preenchido pelo Oficial de Dia 

A implementação do relatório de segurança no sistema foi feita recorrendo ao editor visual 

iReport-3.0.0 que permite fazer o design e criar o layout de relatórios do tipo “JasperReports”. Este 

tipo de relatório tem a vantagem de poder ser integrado no servidor, em que o relatório é chamado 

através de um método Java, sendo-lhe passado como atributos os campos a serem preenchidos no 

relatório. A implementação deste tipo de relatório torna também possível que determinadas 

informações sejam introduzidas de forma automática.  



51 
 

Uma vez que cada utilizador é sujeito a um processo de autenticação para ter acesso à sua 

conta, as suas informações pessoais podem ser automaticamente preenchidas, assim como as 

ocorrências a serem reportadas, podendo ser inserida de forma automática a descrição das 

ocorrências que deram origem ao relatório. A Figura 4.25 corresponde ao documento PDF produzido 

após o Oficial de Dia preencher e enviar o formulário anteriormente mencionado, onde é possível 

observar a forma como são dispostos os dados preenchidos bem como os dados adicionais 

introduzidos de forma automática. 

 

Figura 4.25 – Relatório de segurança produzido pelo sistema 
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 O documento deve então ser assinado pelo Oficial de Dia e pelo Comandante, após o que 

deverá ser feito o upload no sistema, que corresponde ao envio para a entidade responsável por 

receber os relatórios de segurança. A implementação feita, da assinatura, assume para efeitos de 

fluxo de informação que o documento é assinado e digitalizado, no entanto para garantir a 

autenticidade, a integridade e o não-repúdio do documento, deve ser feita a integração de um 

mecanismo de assinatura digital. 

4.4.7 Integração com o CCSE 

Para melhorar o processo de fluxo, armazenamento e análise da informação é importante 

que as entidades responsáveis por receberem os relatórios o possam fazer o quanto antes e se 

possível a informação deve vir estruturada, facilitando a sua análise metodológica. Nesse sentido foi 

desenvolvido um servidor que estará colocado no repositório central que tem como função aceitar 

os pedidos de envio das várias Unidades e receber toda a informação resultante de cada incidente, 

que consiste no PDF do relatório, num objeto do tipo relatório, nos objetos do tipo ocorrência que 

estão anexados ao relatório e por fim os vários objetos do tipo evento que deram origem às 

ocorrências anteriormente referidas, conforme a Figura 4.26. 

 

Figura 4.26 – Código do servidor que recebe a informação de cada incidente 

Desta forma a entidade responsável pela receção, análise e armazenamento dos relatórios 

possui informação mais pertinente e detalhada acerca dos incidentes e que lhe possibilitam a 

execução de novas formas de análise de dados, quer estatísticas, permitindo por exemplo a 

elaboração de relatórios mensais, quer para identificação de padrões que possam existir nas várias 

ocorrências que recebem. 
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Esta informação fornece uma base para a coleta das metas e requisitos de desempenho, 

caracterizando a carga de trabalho, criando estratégias e planos de teste de desempenho e 

avaliando os riscos do projeto e do sistema.
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5 Avaliação e Testes 

Embora a avaliação do sistema seja um processo contínuo, é importante conduzir testes e 

validações em várias fases de desenvolvimento para verificar se os objetivos e requisitos estão a ser 

cumpridos. Por forma a validar e avaliar a forma como o sistema foi implementado, foi feito um 

conjunto de verificações e testes às funcionalidades, à segurança, ao desempenho e às regras de 

negócio e manutenção. Foi também feita a apresentação do sistema a entidades que lidam 

diariamente com o desenvolvimento aplicacional ou com processos abordados pelo trabalho 

desenvolvido, no sentido de perceber o seu feedback através de um questionário. 

Para tal, e uma vez que os sensores em utilização nas Unidades não podem ser desligados 

da rede, recorreu-se à utilização de simuladores que replicam o seu comportamento para efeito de 

testes. Os sensores que comunicam no protocolo ModBus foram replicados pelo software Modbus 

PLC Simulator, o simulador da interface para comunicação do sistema de controlo de acessos e o 

software para comunicação da central de intrusões no protocolo ContactID foram desenvolvidos em 

Java. 

5.1.1 Funcionalidades 

Para que o sistema seja uma opção viável para substituir e desmaterializar os processos já 

existentes, é necessário que sejam concretizadas as funcionalidades definidas na secção 3.3. 

Importa então fazer uma retrospetiva para perceber e validar as funcionalidades definidas e que 

foram implementadas. 

RF1: Receção de eventos – Esta funcionalidade foi implementada através do módulo de 

comunicação com os sensores. É possível observar os eventos recebidos através da aplicação Web 

tal como se pode verificar na Figura 5.1 

 

Figura 5.1 – Informação gráfica dos eventos recebidos pelo sistema 
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RF2 e RF4 e RF5: Geração de ocorrências, notificação da equipa de segurança e 

notificação do Oficial de Dia – O módulo de fusão de dados é responsável pelo processamento 

dos eventos e produção das ocorrências tal como descrito na secção 4.4.3, sendo que o número de 

regras para a produção de ocorrências pode ser aumentado ao longo do tempo como foi visto. Estas 

ocorrências são notificadas à equipa de segurança através da aplicação Web onde podem ser vistas 

as suas localizações em tempo real na planta da Unidade, tal como sugere a Figura 4.20 da secção 

4.4.4 que representa o estado da segurança, sendo que o Oficial de Dia é também notificado via 

SMS. 

RF3: Receção de eventos não estruturados – Foi implementada a possibilidade de os 

elementos de segurança reportarem incidentes que lhes sejam comunicados por outro meio que não 

a aplicação Web, como é o caso de uma chamada telefónica. Para tal, é disponibilizado um 

separador para preenchimento do incidente como ilustra a Figura 5.2, sendo que o elemento de 

segurança pode decidir se deve ou não ser criada uma ocorrência com base no incidente. 

 

Figura 5.2 – Receção de um evento não estruturado 

RF6 e RF7: Geração, preenchimento e submissão do relatório de segurança – na 

secção 4.4.6 foi descrita a forma como o Oficial de Dia faz o preenchimento de um questionário que 

o sistema utiliza juntamente com informação interna para gerar de forma automática o relatório de 

segurança. 

Relativamente ao Comandante, está representada na Figura 5.3 a vista que lhe é atribuída, onde 

pode não só verificar os relatórios já enviados pelo Oficial de Dia, dar o seu parecer e submetê-los, 

como também verificar a informação das ocorrências existentes que ainda não foram reportadas. 
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Figura 5.3 – Vista disponível ao Comandante da Unidade 

RF8: Repositório centralizado – Assim que o relatório de segurança é submetido pelo 

Comandante, o sistema faz o envio automático do PDF gerado, do relatório, das ocorrências e dos 

eventos para o CCSE onde esta informação é analisada e armazenada. A implementação desta 

funcionalidade foi descrita na secção 4.4.7. 

Fica assim demonstrado que os requisitos funcionais definidos no Capítulo 3 foram 

implementados na íntegra. 

5.1.2 Segurança 

Em termos de segurança, foram definidos no capítulo anterior os requisitos de segurança 

que o sistema deveria cumprir para assegurar o funcionamento do software como esperado, 

impedindo a violação das políticas de segurança, contribuindo para a resistência a ações de agentes 

ameaçadores e criando a possibilidade de recuperação após uma ameaça materializada [20]. De 

seguida, são revistos esses requisitos e validada a sua implementação, no caso da mesma ter sido 

feita. Caso contrário é explicada a forma como pode vir a ser feita a sua implementação. 

RS1: Só os utilizadores autenticados e autorizados podem ter acesso às 

funcionalidades e ações do sistema (LDAP + Roles) – tal como descrito na secção 4.4.5 este 

requisito foi implementado através de autenticação LDAP permitindo distinguir pessoas autorizadas 

de não autorizadas e através da definição de papéis é possível gerir em tempo real as ações que 

cada um pode tomar. 

RS2: Os dados do sistema devem ser cifrados por forma a conferir-lhes segurança – 

requisito de segurança não implementado, mas que pode ser levado a cabo através da utilização do 
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sistema de encriptação de ficheiros (Encrypting File System - EFS). Esta tecnologia permite encriptar 

os dados do sistema e controlar quem os pode desencriptar ou recuperar, uma vez que é necessário 

possuir um certificado EFS para realizar estas operações [36]. 

RS3: Criação de backups para os dados críticos de forma isolada da restante rede – 

este requisito de segurança deve ser estudado e implementado pelos responsáveis de segurança 

das Unidades, sendo que devem definir a periodicidade com que os dados são guardados e definir 

o local de armazenamento dos mesmos, tendo em conta que o nível de segurança física do local 

escolhido é um fator de extrema importância. 

RS4: Utilização de uma camada de sockets seguros (Secure Socket Layer – SSL) para 

a comunicação – esta tecnologia foi utilizada e consiste na implementação de segurança na camada 

de transporte, permitindo que os navegadores Web e os servidores Web comuniquem através de 

uma ligação segura. Nesta ligação segura, os dados são encriptados antes de serem enviados, 

sendo posteriormente desencriptados aquando da sua receção no destino e antes de serem 

processados. A utilização desta tecnologia confere autenticação e confidencialidade à comunicação. 

RS5: Deve existir redundância de todos os pontos críticos do sistema – este requisito 

de segurança deve ser tido em conta especialmente durante a fase de aquisição de material para o 

sistema. Os sensores que efetuam medições críticas devem ser adquiridos em duplicado, o servidor 

deve também existir em pelo menos duas localizações físicas, possuindo um gerador capaz de 

suportar longos períodos de corte de energia da rede. Deve também ser estudada a necessidade de 

ligações físicas (canais de comunicação) redundantes. A arquitetura desenhada e implementada 

permite a replicação dos diversos componentes Java, de base de dados, de rede e sensores. 

5.1.3 Desempenho 

Uma vez que o foco do sistema desenvolvido consiste na sua capacidade de receber 

informação dos diversos sensores de uma Unidade e processá-los em possíveis ocorrências, é 

importante compreender como é que o sistema se comporta a executar estas tarefas e quais as suas 

possíveis limitações. Foi utilizado um computador Lenovo com processador 64-bit Intel(R) Core(TM) 

i7-5500U CPU@2.40GHz e com 16 GB de RAM para executar os testes de desempenho. 

Começando com a comunicação com os sensores, foi testada a capacidade de comunicação 

quando ocorrem uma grande quantidade de incidentes num curto espaço de tempo. Para tal foram 

gerados mil eventos a partir do mesmo sensor (o canal de comunicação vai ser sempre o mesmo), 

para diferentes intervalos de tempo entre eventos (em situação real o número de eventos gerados 

no mesmo espaço de tempo é bastante inferior). Apesar de um cenário com este tipo de tráfego ser 

extremamente improvável de acontecer em situações normais, permitem-nos estudar possíveis 

limites ou concluir quanto à existência de situações anómalas. 

mailto:CPU@2.40GHz
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Na Figura 5.4 é feita a representação gráfica dos resultados obtidos, sendo que em todos 

os testes efetuados foram realizadas três medições de cada cenário e é representado o seu valor 

médio, limites superior e inferior com um nível de confiança de 90%. 

 

Figura 5.4 – Número de eventos recebidos para diferentes intervalos entre incidentes 

 Pela interpretação gráfica dos resultados obtidos é possível verificar que existe uma 

degradação da capacidade de receção dos eventos quando estes apresentam um intervalo de tempo 

estre eles inferior a 30 ms. Apesar da receção dos eventos ser feita utilizando comunicação TCP/IP, 

as retransmissões efetuadas pelo TCP funcionam bem para interrupções curtas da rede, no entanto 

têm um desempenho fraco quando a rede está sujeita a longos períodos de interrupção como foi 

provocado com o envio de 1000 eventos consecutivos. Este fenómeno advém do facto das 

retransmissões serem feitas após um “timer” expirar, que tipicamente duplica após cada 

retransmissão mal sucedida [37]. 

Assim sendo, é possível interpretar a perda de eventos a partir de intervalos inferiores a 30 

ms como resultado do mecanismo que evita uma inundação de uma rede que já está sobrecarregada 

com retransmissões. Uma vez que o sistema tem sockets dedicados para estabelecer comunicação 

com cada uma das centrais, fica salvaguardada a ocorrência deste tipo de acontecimento por causas 

naturais pois a frequência de receção de eventos é muito inferior à testada e é cumprido o RS2 na 

medida em que se torna possível escalar o sistema.  

Este cenário pode então vir a ocorrer como consequência de um ataque de negação de 

serviço (Denial of Service - DOS), pelo que um número de eventos tão elevado num curto espaço 

de tempo fornece indicação de um possível ataque e deve ser gerada uma ocorrência para 

representar este comportamento. 
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Depois de identificado o intervalo mínimo entre eventos suportado por cada ligação, foi 

estudada a qualidade da comunicação quando submetida a um longo período de comunicação para 

perceber se esta se deteriora. Neste cenário foi testado o envio de um número crescente de eventos 

sempre espaçados de 30 ms, sendo que os resultados obtidos estão ilustrados na Figura 5.5 onde 

é representada a percentagem de eventos recebidos. 

 

Figura 5.5 – Percentagem de eventos recebidos para diferentes números de eventos produzidos 

Como é possível verificar, a totalidade dos eventos gerados foram recebidos pelo sistema, 

significando que não ocorre sobrecarga da rede que prejudicasse o envio das mensagens mesmo 

quando submetida ao envio de uma grande quantidade de eventos consecutivos, desde que 

espaçados de pelo menos 30 ms. 

Por forma a determinar o atraso existente no processamento dos eventos e a possibilidade 

de escalar a implementação de mais regras de segurança, foi estudado o tempo decorrido entre a 

produção de um evento e a geração da respetiva ocorrência à medida que o número de regras 

aplicadas ao sistema era aumentado. Para tal, foi produzido apenas um evento e foram replicadas 

as regras que o sistema inicializa, sendo que apenas a última delas (regra representada na Figura 

4.19) gera uma ocorrência resultante do processamento do evento. O resultado dos vários cenários 

testados encontra-se disposto na Figura 5.6. 

 

Figura 5.6 – Tempo decorrido entre produção de um evento e geração da ocorrência 
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Através da interpretação dos dados dispostos acima, podemos verificar que não existe uma 

relação direta entre o número de regras aplicadas e o tempo decorrido entre a produção de um 

evento e a geração da ocorrência correspondente. Isto verifica-se porque a execução das regras não 

acarreta uma carga computacional grande o suficiente para que o sistema demore mais tempo a 

executá-las, sendo que as pequenas oscilações de tempos decorridos podem ser ignoradas. 

Estes resultados permitem-nos concluir que os requisitos de desempenho foram alcançados, 

tanto o RD1, pois os eventos são processados em tempo útil (~500-600 ms), como o RD2, pois é 

verificado que existe a possibilidade de escalar o sistema, sendo possível implementar novas regras 

de segurança, sem que haja uma diminuição do desempenho do sistema. Deve ser salvaguardado 

que com o aumento da complexidade das regras ou introdução de técnicas computacionalmente 

pesadas, como a utilização de aprendizagem automática, vão naturalmente aumentar o tempo de 

processamento dos eventos. 

5.1.4 Regras de Negócio e Manutenção 

A avaliação das Regras de Negócio e Manutenção tem em vista assegurar que os objetivos 

para os quais o sistema foi desenvolvido continuem a ser cumpridos ao longo do tempo. A verificação 

destas regras consiste na validação da forma como foi desenhado e implementado o sistema por 

forma a assegurar o cumprimento dos requisitos definidos. 

RNM1: O sistema deve apresentar a possibilidade de ser feita a adição de novos 

sensores e novas regras – uma vez que o sistema foi desenhado e implementado de forma 

modular, o módulo de comunicação com os sensores permite assegurar a adição de novos sensores 

através da alteração do ficheiro de configuração, representado na Figura 4.17, bastando adicionar 

no ficheiro da central o identificador e a localização do novo sensor. Relativamente à adição de novas 

regras ao sistema, esta pode ser feita através da criação de uma nova subclasse da classe abstrata 

“GeracaoOcorrencia” conforme explicado na secção 4.4.3.1 e redefinindo o método 

“processaEvento”. 

RNM2: Os dados gerados no sistema devem ser migrados para a entidade responsável 

(CCSE) e todos os Militares com funções de segurança deverão ser definidos externamente 

ao sistema e disponibilizados em tempo real – A informação produzida localmente pelo sistema 

em cada Unidade é centralizada no CCSE, sendo enviado para o repositório central o relatório, o 

PDF, as ocorrências nele relatadas e os eventos que deram origem às ocorrências, conforme 

descrito na secção 4.4.7. A definição externa das funções de segurança e disponibilização em tempo 

real é feita através da utilização de LDAP no processo de autenticação no sistema e da atribuição 

de roles a cada classe de utilizadores, podendo estes ser alterados a qualquer momento pela 

entidade responsável pela sua gestão. 
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5.1.5 Inquéritos 

Foi estabelecido um contacto constante com as entidades responsáveis pelo 

desenvolvimento aplicacional e por assegurarem no Exército alguns dos processos que este trabalho 

pretende melhorar ou desmaterializar. Neste sentido, foi constante a troca de informação para uma 

correta definição dos requisitos, para trocas de experiência na implementação e finalmente na 

avaliação. O sistema desenvolvido foi apresentado na Direção de Comunicação e Sistemas de 

Informação (DCSI), na unidade responsável pela recolha e tratamento dos relatórios de segurança 

(CCSE) e na Academia Militar. 

Depois de explicado o âmbito do trabalho desenvolvido e apresentado o sistema em 

funcionamento, foi feito um questionário a diversos elementos com as seguintes funções: 

• Chefe do Departamento de Desenvolvimento Aplicacional (1); 

• Chefe da Secção de Segurança do CCSE (1); 

• Chefe da Secção de Informação do CCSE (1); 

• Oficiais que desempenham regularmente a função de Oficial de Dia (2); 

• Soldados que desempenham regularmente a função de elemento de segurança (2). 

No anexo B são descritas as questões colocadas a cada pessoa após a apresentação do 

sistema. As questões colocadas são de resposta aberta uma vez que não foram direcionadas para 

funcionalidades específicas do sistema, pois os requisitos foram definidos em conjunto com as 

entidades com competência para tal, mas sim para compreender como as diversas partes 

descreviam o impacto que o sistema poderia ter na gestão da informação e na perceção da 

segurança implementada nas Unidades.  

O feedback recebido foi bastante positivo e unânime na afirmação de que o sistema 

desenvolvido poderá promover uma melhoria da gestão da informação proveniente de sensores e 

consequentemente potenciar a capacidade de resposta das equipas de segurança. Foi também 

fortemente referida a possível alteração da perceção do paradigma da segurança, uma vez que 

existe a “necessidade de complementar a segurança física com sistemas de informação para 

respetiva análise e correlação de eventos dos diversos sensores” e que por sua vez a segurança 

“deverá sempre conter nos seus sistemas a chamada redundância, pelo que este sistema, integrado 

com os existentes iria facilitar e agilizar processos em tempo útil”. 

Os Militares que constituem frequentemente a equipa de segurança, quer através da função 

de Oficial de Dia quer através da função de elemento de segurança, indicaram que este sistema iria 

possibilitar que fossem notificados de forma mais eficiente e em tempo útil, melhorando assim a 

resposta que podem dar bem como a posterior gestão de toda informação que é facilitada pelo 

elevado automatismo. 
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Em suma, as apresentações e os questionários foram bastante úteis pela validação da 

importância e potencial do trabalho desenvolvido, espelhando assim a forma como os requisitos e a 

arquitetura foram conseguidos e pela perceção de que as entidades envolvidas nos processos 

abordados têm vontade de utilizar o sistema no seu dia-a-dia, incentivando a continuação do seu 

desenvolvimento e sugerindo ainda a possibilidade de integrar outro tipo de sistemas dentro deste.





65 
 

6 Conclusões e Trabalho Futuro 

A redundância e diversidade de tipos de sensores existentes nas Unidades Militares são 

essenciais para a existência de um sistema de monitorização da Segurança Física eficiente, no 

entanto isto obriga à existência de vários sensores, e consequentemente, a um elevado número de 

alarmes gerados que precisam de ser geridos. Contudo este é um tema que está subdesenvolvido 

e não existe uma solução a nível do Exército no sentido de integração de vários sistemas de 

segurança que tenham em conta as particularidades da instituição em questão.  

Foram então identificados os problemas que precisam de uma diferente abordagem para 

serem resolvidos: alguns sistemas de segurança estão isolados, não sendo possível a recolha e 

tratamento eficiente dos seus dados; as notificações produzidas são bastante incompletas e não 

fornecem informação pertinente à equipa de segurança para potenciar a sua resposta; não existe 

um mecanismo capaz de unificar as sinalizações de alarmes e os procedimentos de administração 

e de controlo são feitos de forma manual e dispendiosa. 

Surgiu assim a necessidade de fazer o estudo das particularidades do meio Militar e de um 

conjunto de matérias que suportam a compreensão dos sensores, dos diversos sistemas de 

segurança física e dos modelos desenvolvidos para a resolução de problemas semelhantes, 

permitindo assim a aquisição do conhecimento necessário para o desenvolvimento de uma solução 

capaz de: recolher os eventos gerados pelos sistemas e equipamentos existentes nas Unidades; 

processar os eventos recolhidos e gerar alarmes através da identificação de situações anómalas; 

notificar de forma eficiente o responsável de segurança da Unidade e a sua equipa da localização e 

tipo de ocorrência; automatizar a produção de relatórios de Segurança; e centralizar o histórico de 

eventos, ocorrências e relatórios no CCSE. 

Por forma a desenvolver esta solução, começou-se pela definição dos requisitos de acordo 

com as necessidades existentes, a partir dos quais foi criada a arquitetura e o modelo de dados a 

utilizar. O sistema foi então implementado de acordo com o estabelecido e com grande 

extensibilidade, pelo que é possível adicionar novas regras e sensores ao sistema facilmente. 

Terminada a sua implementação foram definidos e executados testes e avaliações: às 

funcionalidades, de onde se constatou que todas foram implementadas com sucesso; à segurança, 

onde se verificou que foram cumpridos os requisitos de segurança possíveis de implementar até à 

fase de instalação do sistema; ao desempenho, onde foi possível encontrar os limites máximos de 

frequência de receção de eventos por parte de cada processo que comunica com uma central bem 

como inferir quanto ao elevado potencial de escalabilidade do sistema em termos de regras a ele 

aplicadas. 
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A fase de avaliações foi ainda completada através da apresentação do sistema a 

responsáveis do Exército que trabalham em áreas onde ele pode vir a ter uma influência direta ou 

indireta. Desta apresentação e dos questionários resultantes da mesma foi possível confirmar o 

elevado interesse existente na solução desenvolvida por permitir a análise estruturada descritiva e 

preditiva dos dados recolhidos, resultando na avaliação da adjudicação dos meios na mitigação das 

ameaças avaliadas. Também a gestão de informação dos sistemas foi apontada como uma grande 

mais-valia conferida pelo sistema por permitir o registo, análise dos dados e implementação de 

decisões automatizadas com base nas necessidades específicas inerentes ao ambiente Militar. Além 

das vantagens conferidas em termos de processos, foi também identificado pelo chefe da secção de 

informação do CCSE o potencial do trabalho desenvolvido para alterar a perceção da instituição para 

o paradigma da segurança, mitigando as divergências que advêm da experiência individual de cada 

decisor com responsabilidades na área da segurança 

Como trabalho futuro, é proposto a utilização das bases criadas para integrar outras 

tecnologias e sistemas. A determinação da existência de ocorrências através de eventos é feita 

através de regras, mas deve ser estudada a viabilidade de serem utilizadas técnicas de 

aprendizagem automática para gerar estas mesmas ocorrências. Pode ser feita a integração com 

projetos do Exército ao nível da videovigilância, conferindo mais um vetor a ser integrado no sistema. 

Tal como foi referido anteriormente, pode também ser feita a integração de um serviço de assinatura 

digital para utilização na assinatura dos relatórios de segurança.
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Anexo A 

 

Figura A.1 - UML estendido da solução implementada 

 

Anexo B 

Q1: Considera que este sistema poderá promover uma melhoria da gestão da informação 

proveniente de sensores que auxiliem no controlo de segurança? 

Q2: Este sistema poderá alterar a perceção para o paradigma da segurança? de que forma? 

Q2: Recomenda o investimento no desenvolvimento deste tipo de soluções dentro da instituição? 

porquê? 

Q4: Na sua opinião, um sistema com estas características poderá trazer vantagens à gestão da 

informação de um sistema de segurança de uma qualquer instituição? Se sim, explique porquê. 


