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Resumo
A mobilidade humana é um factor essencial para o crescimento sustentável da Europa e está
actualmente a crescer a um nível elevado. As viagens internacionais e de longa distância
crescem a um nível ainda mais elevado, respondendo à globalização. A combinação do
tratamento de bagagens e o transporte multimodal ainda não foi completamente abordado pela
indústria do transporte. No entanto, é óbvio que para as grandes transportadoras o reencontro
entre passageiros e bagagens tem grandes implicações nos atrasos dos transportes, na logística
para lidar com as excepções de cada passageiro e até com problemas de segurança.
O suporte para o transporte multimodal é actualmente considerado um aspecto chave no
transporte de cargas e na mobilidade urbana. Alguns progressos têm sido feitos nestas áreas. No
entanto, a reconciliação entre passageiros e bagagens ao longo da cadeia de transporte ainda
não recebeu o devido tratamento.
Assim, a contribuição fundamental deste projecto consiste em perceber como usar as etiquetas
RFID para fornecer uma nova maneira de tratar a reconciliação entre passageiros e bagagens
durante uma viagem de transporte multimodal. Pretende-se aplicar a metodologia de arquitectura
de sistemas de informação, que enquadre a informação e as funcionalidades residentes nas tags
RFID, ao caso real em que intervenham todos os conceitos na área do transporte de pessoas e
bagagens. Adicionalmente pretende-se usar uma nova metodologia que partindo dos processos
de negócio permite representar uma arquitectura SOA, como forma de garantir o alinhamento
entre as TI e o negócio.

Palavras-chave: Arquitecturas Orientadas aos Serviços, Identificação por rádio frequência,
Transporte Multimodal, Reconciliação.
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Abstract
Human mobility is a key factor for sustainable growth in Europe. It is currently growing at an high
rate. International and long distance travelling is growing even at higher rates. A key aspect of
long distance Human Mobility is the need to handle passenger’s luggage. Such combination of
luggage handling and multimodal transportation has not been fully addressed by the transport
industry. However it is obvious for the large operators that reconciliation between passengers and
luggage has major implications in transportation delays, logistics for handling all exceptions
hazards for the travelers and even security related problems.
Support for multimodality is already considered a key aspect in cargo transportation and in urban
mobility. Relevant progress has been made in those areas. However the issue of reconciliation
between passengers and luggage across the transportation chain has not been addressed yet.
Thus, the fundamental contribution of this project is to know how to use advanced RFID tags to
provide a completely new way for handling passenger and luggage reconciliation in a multimodal
human transportation. The project purpose is to apply the information system architecture
methodology that covers information and functionalities residing in RFID tags, to a real case in the
area of passenger and luggage transportation. Furthermore, it seeks to use a new methodology
that represents a SOA architecture from the business processes, to guarantee the alignment
between IT and the business.
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1 Introdução
1.1 Contexto
O projecto a que me propus nasce de uma proposta de projecto, denominado TSMART (Tags for
SMARt Travellers), de diversos intervenientes ao nível europeu tais como a ISFEFE, a LINK, a
ANA, a INOV, entre outros [3]. Apesar da primeira proposta do projecto não ter sido aprovada,
está neste momento em conclusão uma nova proposta para discussão. No projecto TSMART
pretende-se desenvolver uma plataforma multimodal para suportar a reconciliação entre
passageiros e bagagens, cobrindo a viagem toda, desde a sua partida até à porta de chegada, e
envolvendo tanto a bagagem levada pelo passageiro como a bagagem levado por outras
entidades. Assim sendo, é de todo conveniente investigar alguns aspectos propostos no projecto
TSMART, não com o intuito de o resolver num todo mas para cobrir uma parte deste todo.

1.2 Problema a resolver
Um aspecto chave da mobilidade humana de longa distância é o problema de lidar com a
bagagem. O suporte ao transporte multimodal, ou seja, englobando transporte aéreo, marítimo,
ferroviário e rodoviário, é tratado em algumas indústrias, como acontece na indústria do
transporte de cargas. No entanto, em relação à reconciliação entre passageiros e bagagens ao
longo da cadeia de transporte, ainda não se verifica uma conveniente aproximação. Portanto,
justifica-se uma nova abordagem em relação à reconciliação de passageiros e bagagens num
transporte multimodal.
O problema fundamental a ser respondido no projecto ocorre no modo de utilizar as tags RFID
para suportar eficazmente a reconciliação entre passageiros e bagagens numa perspectiva de
viagem multimodal. Daí a necessidade do presente trabalho devido a dois factores:
•

Aumento das viagens internacionais e de longa distância, consequente do elevado
crescimento da mobilidade humana que a globalização tem originado nos últimos anos,
provocando viagens cada vez mais longas e frequentes, e muitas vezes em meios de
transporte diferentes.

•

Gestão das bagagens dos passageiros e todos os problemas inerentes ao seu
manuseamento, como a perda, atraso ou reenvio de bagagens, donde resulta a
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necessidade de efectuar a reconciliação de passageiros e a sua bagagem ao longo de
toda a viagem, isto é, ao longo dos pontos intermédios da viagem até ao destino final.
Viajar envolve enviar passageiros e bagagens através de uma série de entidades e plataformas
de transporte. Desde a partida do local de origem, que pode ser o hotel ou a sua casa, os
passageiros e a bagagem movimentam-se entre entidades autónomas, até chegarem ao destino
final. Isto necessita que os passageiros e as bagagens sejam registados e seguidos até ao fim da
viagem.
O objectivo passa por suportar a reconciliação de passageiros e bagagens, ao longo de toda a
viagem, englobando a bagagem de porão, normalmente levada por terceiros, e a bagagem de
mão carregada pelo próprio passageiro. Esta plataforma de reconciliação poderá ter várias
vantagens: os passageiros ficam com uma perspectiva global da viagem com níveis de qualidade
superiores, em vez de várias viagens independentes; as companhias reduzem os gastos no
processo logístico, lidando com situações imprevisíveis, como a perda, atraso ou reenvio de
bagagens; entre companhias a informação em tempo real permite-lhes efectuar estimativas do
fluxo entre si, favorecendo uma melhor locação de recursos no pico de dia espectável.

1.3 Objectivo do trabalho
O problema enunciado anteriormente leva ao desenvolvimento de uma plataforma de
reconciliação entre passageiros e bagagens ao longo de uma viagem multimodal, desde o seu
início até ao seu fim, utilizando a tecnologia de RFID.
Nesta perspectiva, prosseguem-se três objectivos claros:
•

Produzir uma arquitectura de processos que dê resposta ao problema enunciado.

•

Criar uma arquitectura SOA para o problema, partindo de uma arquitectura de processos
como forma de garantir o alinhamento entre o negócio e o TI, utilizando uma metodologia
em investigação.

•

Desenvolver um protótipo com o intuito de validar os serviços encontrados na fase de
desenho.

1.4 Metodologia
A realização do projecto foi dividida em várias fases (Fig. 1). Numa fase inicial, efectuou-se um
enquadramento com o projecto TSMART, onde se leu a proposta de projecto que permitiu avaliar
e perceber o problema a ser resolvido. De seguida investigou-se a tecnologia envolvida, levando
ao estudo dos RFID, pois estes constituem uma tecnologia emergente e onde há algum
desconhecimento e desconfiança das suas reais capacidades.
Numa segunda fase, efectuou-se uma pesquisa sobre o seguimento de itens, pois durante a
realização do projecto tem que se fazer o seguimento das tags RFID para seguir os passageiros
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e as bagagens. Foram abordados três tipos de seguimento: nas cadeias logísticas, nas redes de
células e através de satélite.

Figura 1 – Metodologia usada no desenvolvimento do projecto.
De seguida partiu-se para a realização das arquitecturas que representam uma arquitectura
empresarial usando a metodologia ASI: uma Arquitectura Organizacional apenas para enquadrar
o sistema a ser proposto, uma Arquitectura de Processos, uma Arquitectura de Informação, uma
de Aplicações e uma Tecnológica. Seguiu-se depois uma metodologia que estava a ser
investigada pela equipa de Business Consulting da Link, no âmbito do projecto FEABS, tendo
este projecto terminado durante a realização do presente trabalho. O projecto FEABS pretende
descrever uma metodologia para desenvolver uma arquitectura SOA a partir dos processos de
negócio.
Com o auxílio dos elementos da equipa do projecto FEABS e com o estudo da metodologia foi
desenvolvida uma proposta de arquitectura SOA para o problema da reconciliação entre
passageiros e bagagens numa viagem multimodal. Efectuou-se ainda uma análise funcional aos
processos de negócio desenhados para complementar a identificação dos serviços. Esta situação
permitiu uma posterior comparação entre os dois métodos de descoberta de serviços.
Numa fase final, a partir dos serviços identificados, realizou-se a implementação de alguns
desses serviços. O protótipo implementado contém uma parte de apresentação, com um site,
uma parte de lógica de negócio, implementada em Biztalk, e uma parte de acesso aos dados
muito camuflada no Biztalk, seguindo uma arquitectura 3-Tiers. Para concluir realizou-se a
integração da lógica de negócio com um leitor físico e tags reais.

1.5 Organização do Relatório
Concluída a apresentação do projecto, no capítulo dois, descreve-se o estudo do problema do
seguimento de bens, que será necessário para a realização do projecto, com o seguimento de
pessoas e bagagens.
O capítulo três faz uma apresentação das frameworks e das metodologias utilizadas para a
realização do projecto. Refere-se a metodologia ASI e a metodologia SOP, que será a base da
arquitectura de serviços e as frameworks de Zachman, usualmente utilizada na representação de
organizações e BPB-SOA para a definição dos conceitos SOA.
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No capítulo quatro descreve-se a arquitectura proposta de maneira detalhada. Esta proposta de
arquitectura contempla a arquitectura organizacional, arquitectura de processos, arquitectura de
informação, arquitectura de aplicações, arquitectura tecnológica e por fim a arquitectura de
serviços.
O capítulo cinco, descreve de um modo gera,l a implementação dos serviços encontrados. Fazse uma descrição das tecnologias associadas e as opções tomadas para a implementação do
protótipo.
O capítulo seis apresenta a validação dos serviços obtidos através do protótipo que foi produzido.
Finalmente, no capítulo seis são descritas as considerações finais relativamente ao projecto
realizado, onde aparecem as conclusões sobre o que foi estudado durante o projecto.
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2 Estado da Arte
Esta combinação, como é o tratamento de bagagens e o transporte multimodal de passageiros,
levou ao estudo de sistemas de seguimento. Estes sistemas identificam os vários pontos de
passagem dos passageiros e bagagens, funcionando como pontos de controlo para se efectuar a
reconciliação entre passageiros e a bagagem ao longo da cadeia de transporte.
Estudaram-se três tipos de sistemas, tendo os três em comum o facto de permitirem efectuar o
seguimento de um bem ou indivíduo, embora com métodos e tecnologias diferentes:
•

Sistemas de seguimento logístico: seguimento com pontos de controlo, através do auxílio
de leitores fixos a determinados locais físicos, sendo registado o local por onde passou o
objecto, sem no entanto se saber onde se encontra efectivamente. Permite responder à
pergunta: “Onde passou?”. É o método usado nas cadeias de distribuição para se fazer o
seguimento de produtos ao longo da cadeia logística. Pode ser efectuado recorrendo à
tecnologia dos códigos de barras ou aos RFIDs. Este tipo de sistemas está descrito na
secção 2.1.

•

Redes de células: seguimento em tempo real, que permite saber onde se encontra o
objecto em qualquer instante, respondendo à pergunta: “Onde está?”. Este tipo de
seguimento baseia-se na infra-estrutura da rede para identificar o local do dispositivo,
através de células residentes e células vizinhas, que cobrem determinadas áreas
geográficas e comunicam entre si, para indicar o local actual do dispositivo. Este tipo de
seguimento utiliza-se na indústria das telecomunicações, sendo descrito o exemplo da
rede GSM na secção 2.2.

•

Sistemas de posicionamento global: outro tipo de seguimento em tempo real, que tal
como nas redes de células permite responder à pergunta: “Onde está?”. Baseia-se na
utilização de satélites e de um dispositivo receptor para determinar a longitude, a latitude
e a altitude deste. O receptor é responsável pelo cálculo da sua localização com base
nos sinais recebidos dos satélites em órbita na terra. Exemplo deste tipo de sistemas é o
GPS, que será descrito na secção 2.3.

2.1 Sistema de seguimento logístico
“The Council of Logistics Management defines logistics as that part of the supply chain process
that plans, implements, and controls the efficient, effective flow and storage of goods, services,
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and related information from the point of origin to the point of consumption in order to meet
customers’ requirements. The logistics program prepares you for employment in a large number
of different positions and types of firms across the entire supply chain” [1].
A logística é a arte e ciência de gerir e optimizar a cadeia de abastecimento, controlando e
reorganizando o fluxo de produtos, informação e outros recursos, como serviços e pessoas,
desde a sua fonte até ao cliente final. Envolve a integração de informação com o transporte,
inventário, armazenamento, manuseamento e empacotamento de material [2].
Como forma de melhorar a cadeia logística, foram desenvolvidos inúmeros esforços, sendo o
seguimento dos bens um dos aspectos essenciais. Seguimento é o processo de determinar a
localização actual, as localizações anteriores e outra informação de estado do bem, de modo a
identificar a sua rota e para onde deve ser enviado futuramente. A este processo também se
chama “dar visibilidade” ao bem na cadeia de distribuição.
Pode-se recolher qualquer informação acerca da momentânea ou temporária localização de um
objecto ou pessoa, a fim de poder seguir o caminho de uma instância ou pessoa. Assim sendo,
qualquer sistema de localização irá usar o conhecimento que tem a priori acerca da localização
dos seus nós.
Em 2.1.1 descrevem-se as várias topologias de redes existentes actualmente. Em 2.1.2
descreve-se a topologia da rede usada actualmente em todas as cadeias logísticas, sendo o seu
modelo denominado hub & spoke. Os sistemas de seguimento logístico existentes envolvem
duas tecnologias distintas: os códigos de barras, muito usados nas cadeias de retalho; e os
RFID, uma tecnologia mais recente, que começa agora a ter maior utilização. Estas duas
tecnologias estão descritas em 2.1.3, onde também se faz uma comparação entre ambas as
abordagens. Em 2.1.4 é efectuada a descrição do processo de seguimento convencional. Por fim,
em 2.1.5 apresenta-se a descrição do seguimento de objectos baseado em eventos.

2.1.1 Topologia da rede
A topologia é uma descrição da disposição esquemática da rede, incluindo os seus nós e as suas
ligações. Há duas formas de definir a geometria da rede: através da topologia física ou por
intermédio da topologia lógica. No entanto, no contexto da logística interessa apenas a descrição
física da rede [4].

Figura 2 – Exemplos das várias topologias de redes [4].
Os vários tipos de topologia, representados na figura 1, são: bus, estrela, anel, malha, linha,
árvore e totalmente conectada [5, 6].
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•

Bus: É o tipo de topologia em que todos os nós da rede estão conectados a um meio de
transmissão comum, o qual tem exactamente dois pontos finais.

•

Estrela: Existe um nó central, ao qual todos os nós estão ligados, e é através deste nó
central que se faz a comunicação entre os diversos nós. É o tipo de topologia em que se
baseia o modelo hub & spoke descrito em 2.1.2, utilizado nas cadeias logísticas.

•

Anel: Tipo de topologia no qual cada nó está conectado a outros dois nós da rede e em
que o primeiro e o ultimo nó estão também ligados, formando assim um anel.

•

Malha: Tipo de topologia em que os nós estão ligados de forma arbitrária, havendo no
entanto sempre um caminho possível entre cada nó da rede.

•

Linha: Cada nó da rede está conectado a dois outros nós, com excepção do primeiro e
último nós que só estão ligados a um outro nó.

•

Árvore: Tipo de topologia no qual um nó de raiz tem uma conexão com um ou mais nós,
tendo estes por sua vez ligação com um ou mais nós, não havendo limite para esta
hierarquização dos nós.

•

Totalmente ligada: É o tipo de rede em que cada um dos nós tem ligação com todos os
outros nós da rede. É usualmente classificado como modelo ponto a ponto e será
descrito também em 2.1.2 comparativamente com o modelo hub & spoke.

2.1.2 Modelo hub & spoke
A rede de distribuição hub & spoke, como exemplifica a figura 3, é uma rede na qual todos os
caminhos começam numa ponta e se deslocam no sentido de outras pontas, passando através
de um ou vários centros agregadores (hubs). A topologia é semelhante a uma roda de bicicleta,
em que todos os aros se agregam no centro, sendo os extremos dos aros representativos das
pontas.
Este

modelo

segue

a

topologia em estrela descrita
na secção anterior e é o
modelo geralmente utilizado
na indústria, em particular
no transporte de pessoas e
cargas,

telecomunicações,

bem como na computação
distribuída. É muitas vezes
Figura 3 – Exemplo de uma rede hub & spoke [60].
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comparado ao modelo ponto a ponto (descrito na secção anterior pela topologia totalmente
ligada), em que o transporte se efectua do local de origem directamente para o local de destino,
em vez de passar por um centro agregador. No exemplo descrito na figura 3, um passageiro que
pretenda ir de San Francisco para Atlanta, deverá passar pelo centro agregador de Denver,
seguindo uma abordagem hub & spoke, enquanto que a viagem de San Francisco até Los
Angeles é feita seguindo o modelo ponto a ponto [7].
Vantagens do modelo hub & spoke face ao modelo ponto a ponto [7]:
•

Operações complicadas, como a ordenação de pacotes, podem ser consolidadas num
centro, em vez de se fazer em vários nós da rede.

•

Permite uma maior eficiência de recursos no transporte, pois o número de viagens é
reduzido.

•

Os vários nós que não são centrais tornam-se assim bastante simples, o que facilita o
aparecimento de novos nós.

•

O serviço é feito com mais frequência.

Desvantagens do modelo hub & spoke face ao modelo ponto a ponto [7]:
•

O centro agregador pode ser um problema, visto que se pode exceder a sua capacidade
de resposta.

•

Alguns casos podem levar a que uma viagem seja mais longa do que uma viagem ponto
a ponto.

•

O modelo é centralizado e a rotina diária pode ser inflexível. Como exemplo, um pedido
urgente de entrega entre dois pontos pode afectar as operações do centro.

2.1.3 Tecnologia
Nesta secção serão descritas as duas tecnologias associadas ao seguimento de produtos ao
longo da cadeia logística, quer a tecnologia do código de barras quer a RFID.

2.1.3.1 Código de barras
O código de barras (Fig. 4) é uma representação gráfica de dados, que pode ser numérica ou
alfanumérica, dependendo do tipo de código de barras utilizado. As linhas paralelas e verticais
pretas e os espaços brancos entre si têm diferentes larguras, em função das várias técnicas
usadas na codificação de dados. A descodificação dos dados representados realiza-se por um
equipamento chamado scanner, dotado de uma fonte luminosa vermelha, que por contraste das
barras e seus espaços converte a representação gráfica em bits (sequências de 0 ou 1). Estes
são interpretados pelo computador, que por sua vez os converte em letras ou números, legíveis
para os utilizadores humanos [8].
O código mais conhecido é o adoptado para impressão nas embalagens de produtos de retalho.
O código EAN/UPC constitui um sistema internacional de identificação, que auxilia na
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identificação inequívoca de um item a ser vendido, movimentado ou armazenado. Os números
representados nas barras identificam o país emissor do código, a empresa proprietária do
produto e 4 ou 5 dígitos identificam o produto dentro dos seus outros produtos. Um último dígito,
conhecido por checksum, auxilia na segurança da leitura e descodificação do código de barras,
totalizando 12 ou 13 dígitos [9].
Existem ainda muitos outros tipos de código de barras, para além do UPC/EAN. O pharmacode
usa-se nas distribuições farmacêuticas, o telepen nas livrarias, o code 24 ou o code 128 para
diversas utilizações e muitos outros, cada um com uma finalidade diferente na indústria mundial e
com simbologias distintas. Um caso especifico são os códigos de barras a duas dimensões,
sendo os mais comuns o PDF417, o Aztec Code e o Data Matrix. Estes novos tipos de códigos
de barra conseguem codificar milhares de bytes de dados num único símbolo, sejam eles de
texto ou binários, tendo no entanto de recorrer a leitores que suportem este tipo de símbolos [10].

Figura 4 – Exemplo de código de barras.

Figura 5 – Exemplo de tag RFID.

2.1.3.2 RFID
A identificação por rádio frequência, conhecida pela sigla inglesa RFID, é o método de
remotamente guardar e devolver dados, correspondentes a sinais de rádio emitidos por
dispositivos chamados tags RFID. Uma tag RFID é um pequeno objecto, com o aspecto da figura
5, parecido com uma etiqueta adesiva, que pode ser preso ou incorporado num produto, pessoa
ou animal. A tag RFID contém uma antena, que permite receber e emitir sinais de rádio num
transmissor RFID.
Quando uma tag RFID passa numa zona electromagnética, detecta o sinal do leitor RFID. O leitor
descodifica os dados codificados no circuito integrado da tag e reenvia-os para o computador que
lhe está associado, com o intuito de processar a informação recebida.
Existem dois tipos de etiquetas. Umas etiquetas são denominadas activas porque contêm uma
bateria, que consiste na sua fonte de energia. As outras são passivas, ou seja, usam a energia
da onda emissora para efectuar o processamento e a resposta para o transmissor.
Para além disso, as etiquetas podem ser read-only, quer dizer, são apenas para leitura pois são
programadas aquando da sua produção para não poderem ser alteradas, ou podem ser readwrite, se a memória da etiqueta for programada para poder ser lida e ao mesmo tempo escrita.
A frequência na qual operam as tags representa um factor determinante nos sistemas RFID.
Estas apresentam três tipos distintos:
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•

High-frequency, serve aplicações que necessitem de longos alcances, como as cadeias
de distribuição.

•

Intermediate-frequency, sistemas que estão agora a aparecer associados aos cartões
inteligentes.

•

Low-frequency, sistemas usados em aplicações que necessitam de alcances pequenos,
como o controlo de acessos.

As etiquetas dispõem de um número de identificação único, designado EPC, e potencialmente
outro tipo de informação. O EPC tem 96 bits, 8 bits para o cabeçalho, 28 para o proprietário da
etiqueta, 24 para o tipo de item e 36 bits para a sua identificação. Este número está geralmente
associado a uma base de dados e serve de chave para aceder à informação mais detalhada do
produto ou pessoa, a que está associada a etiqueta [11, 12].

2.1.3.3 Comparação do código de barras com RFID
Nesta secção pretende-se fazer uma comparação entre o RFID e o código de barras. Muitas
vezes o RFID é descrito como uma nova geração de código de barras, devido às vantagens
enunciadas na figura 6.

Figura 6 – Quadro comparativo entre código de barras e RFID [13].
Em vez de se usar a luz para recolher ou ler o número de um código de barras, as ondas de rádio
são usadas para ler o número de uma etiqueta RFID, que não necessita de linha de visão para
operar. Usar meios como as ondas de rádio significa que a etiqueta não terá de estar visível para
que se consiga efectuar a leitura no objecto ao qual está ligado. A etiqueta pode estar escondida
dentro de uma caixa ou no interior do próprio objecto, que a leitura será efectuada à mesma. Isto
minimiza ou elimina a necessidade de uma pessoa ter que passar ou orientar a etiqueta pelo
leitor, como acontece no caso do código de barras, podendo o leitor estar fixo, por exemplo,
numa parede.
Como o item ao passar pelo leitor será lido automaticamente, originará uma enorme poupança de
mão-de-obra e um substancial aumento de eficiência na leitura de itens.
Outro aspecto do sistema RFID é a sua capacidade de ler muitas etiquetas ao mesmo tempo.
Não é necessário apresentar cada etiqueta ao leitor separadamente, como exige o código de
barras. Em vez disso, todas as etiquetas dentro do alcance do leitor podem ser lidas quase
simultaneamente à medida que passam pelo dispositivo de leitura.
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Para além disso, os dados podem ser escritos numa etiqueta RFID, uma característica que não é
possível no código de barras. Esta característica tem muitas implicações nos sistemas de
informação e nos potenciais benefícios do sistema RFID.
Note-se ainda que o código de barras apresenta um UPC, número que identifica um tipo de
produtos, enquanto que o sistema RFID consegue identificar uma unidade de produto, suportado
pelo EPC.
No entanto, nem só vantagens têm os RFIDs portanto, neste momento, o seu custo implica um
preço bastante acima do apresentado pelo código de barras. Mas verifica-se uma tendência para
decrescer cada vez mais. Associando esta tendência às vantagens enunciadas anteriormente, é
natural que se verifique uma gradual transição do código de barras para os RFIDs nas cadeias
logísticas [13].

2.1.4 Processo de seguimento
Em geral, o processo de seguimento descrito anteriormente é o que se utiliza na cadeia logística.
A topologia da rede, descrita em 2.1.1 e 2.1.2, hub & spoke, exibe uma distribuição com vários
pontos intermédios de maneira a optimizar o processo de distribuição. As tecnologias utilizadas
no seguimento dos objectos serão códigos de barras ou etiquetas RFID, como descrito na secção
2.1.3, que em nada diferenciam a forma como o processo de seguimento é efectuado, a não ser
todas a vantagens inerentes aos RFID referidas em 2.1.3.3.
O seguimento de itens é uma parte integral de um serviço de distribuição, que permite a um
cliente seguir os bens que pediu para entregar ou que irá receber. A figura 7 exemplifica como o
processo se efectua. O aparecimento da Internet permitiu que os distribuidores comerciais, como
a UPS, FedEx ou DHL, tornem possível o seguimento on-line (na figura com o número 218) dos
carregamentos. Num processo convencional de seguimento, durante a distribuição de um item
tudo começa no primeiro posto de entrega (52), onde o cliente se dirige. Aí começa-se por
registar o nome e a morada do emissor e do receptor, que podem ser pessoas ou entidades, o
tipo e a classe da entrega, e outra informação adicional considerada relevante, sendo-lhe então
associado um número de seguimento. Esta informação será registada no sistema e ficará
guardada numa base de dados central (208) para se poder aceder aos dados, podendo essa
informação ser vista por clientes, terceiros, bem como para uso interno (216). De seguida,
associa-se uma etiqueta à caixa ou item a ser transportado, a qual está associada ao número de
seguimento do item e que pode ser um código de barras ou um RFID. O número de seguimento é
lido através da etiqueta por um leitor (60) e transmitido (72) ao sistema central, para que este
registe onde se encontra o item, sendo também registada a hora da leitura. Assim, qualquer
entidade autorizada tem disponível o local onde se verificou a última leitura do item e as horas a
que foi realizada.
O item é depois recolhido no local do registo inicial (52) pela transportadora, para se proceder à
sua entrega. Em cada nó ou ponto intermédio (80, 100, 110), os itens são lidos novamente
quando entram e/ou saem e essa informação passa igualmente para o sistema central (208). Os
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itens são também ordenados e reenviados de acordo com o local a enviar, podendo ser através
de comboio, camioneta ou avião. Este processo repetir-se-á até que se chegue ao destino final
(120). No fim restará apenas encaminhar o item para o receptor (210). Naturalmente, durante
todo este processo, a etiqueta vai sendo lida para se poder fazer um acompanhamento do item
[14, 15, 16, 17].

Figura 7 – Estrutura da rede de distribuição de uma cadeia de logística [14].

2.1.5 Seguimento baseado em eventos
Geralmente os sistemas de seguimento tradicionais descrevem-se como sendo baseados em
eventos, no sentido que a localização de um item é registada pela leitura da etiqueta associada
ao item, seja essa etiqueta um código de barras ou RFID. Se tivermos em conta a previsibilidade
e a consistência que estes eventos têm para o transportador, pode-se fornecer informação
adicional com vista a aumentar a visibilidade. Por exemplo, quando um item que é transportado
não for recebido ou lido num local onde deveria passar durante o processo de entrega, pode ser
gerado um alerta. É ainda possível efectuar uma previsão temporal de quando um item irá chegar
aos pontos intermédios e ao destino, de modo a monitorizar se os itens estão a chegar de acordo
com o intervalo de tempo definido para os vários locais da cadeia de distribuição [18].
Para se satisfazer esta necessidade é necessário escolher uma rota preferencial e rotas
alternativas, para facilitar o reenvio do respectivo item, por exemplo, no caso de um ponto
intermédio da cadeia de distribuição estar lotado. Também são calculados os tempos esperados
de chegada a cada nó da rede [18].
Se durante o transporte, entre o emissor e o receptor, o item for recebido e lido numa localização
esperada dentro de um intervalo de tempo previsto, então o item será considerado como estanto
em trânsito normal, ou seja no estado verde. Se o item for recebido num local esperado mas fora
do intervalo de tempo previsto, geralmente depois do tempo estimado, então será lançado um
alerta amarelo. Se o item nunca for recebido na localização esperada, quer seja ela da rota
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principal ou secundária, então um alerta vermelho será lançado, podendo produzir uma procura
do item ao longo da rede. Toda esta informação será comunicada ao sistema central, tal como se
indicou em 2.1.4. Assim, qualquer utilizador autorizado tem acesso ao estado da sua encomenda,
porque não só é disponibilizada informação dos eventos ocorridos e das suas respectivas
localizações mas também se fornece a indicação de que um item está na sua rota prédeterminada e vai dentro do intervalo de tempo considerado razoável. Este processo baseado em
eventos está também descrito no fluxograma apresentado na figura 8 [18].

Figura 8 – Fluxograma do processo de seguimento por eventos [18].

2.2 Rede de células
A rede de células é uma rede de difusão de rádio, feita por um determinado número de células de
rádio, cada uma das quais servida por um transmissor fixo, conhecido como estação base. Cada
uma destas células é usada para cobrir diferentes áreas, para que conjuntamente possam
fornecer cobertura rádio sobre uma grande área. As redes de células têm associado um conjunto
de transmissores principais e um conjunto de transmissores distribuídos, que fornecem os
serviços aos utilizadores [19]. Como exemplo das redes de células temos a rede GSM, que é o
standard mais popular no mundo inteiro, estando descrita a sua estrutura na figura 8 [20].

Figura 9 – Estrutura da rede GSM [20].
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A rede apresentada na figura 9 divide-se em três partes [21]:
•

As Estações Móveis (MS, Mobile Station ) são constituídas pelo equipamento móvel (ME,
Mobile Equipment) e um cartão inteligente denominado módulo de identidade do
subscritor (SIM, Subscriber Identity Module) [22].

•

O Subsistema da Estação Base (BSS, Base Station Subsystem) é a secção da tradicional
rede de telefone por células responsável por lidar com o tráfego e o sinal entre o telefone
móvel e o NSS. O BSS realiza a tradução dos canais de voz, a locação dos canais de
rádio para os telefones móveis, gestão da qualidade da transmissão e recepção com
interfaces aéreas e muitas outras tarefas relacionadas com a rede de rádio [23].

•

O Subsistema de Comutação de Rede (NSS, Network and Switching Subsystem) é a
parte da rede que se aproxima da rede fixa, sendo às vezes chamada rede central.
Realiza as funções de comutação e gere a comunicação entre os telefones móveis e a
rede pública de telefonia comutada. É propriedade dos operadores de telefones móveis e
permite a comunicação com outros telefones numa grande rede de telecomunicações. A
arquitectura faz lembrar uma central telefónica, mas tem funções adicionais, que são
necessárias devido ao facto de os telefones não se encontrarem fixos a uma localização.
Por isso, tem que se ter em conta a gestão da mobilidade, a qual será descrita em
pormenor em 2.2.3 e 2.2.4 [23].

2.2.1 Subsistema da estação base
Na BSS encontram-se descritos dois elementos fundamentais:
•

As estações base (BTS, Base Transceiver Station) contêm o equipamento para transmitir
e receber sinais de rádio, transmissores, antenas e equipamento para encriptar e
descriptar as comunicações com a BSC. Cada BTS é controlada por uma BSC, sendo a
partir delas que se faz a ligação aos telefones móveis [23, 24].

•

Os controladores da estação base (BSC, Base Station Controller) significam a
inteligência por detrás das BTS. Normalmente, têm à sua responsabilidade várias BTS,
funcionando como um seu concentrador e onde se faz a ponte entre as BTSs e as
centralizadas MSCs. Controlam a transferência dos telefones móveis de BTS para BTS,
isto é, monitorizam a passagem dos telefones de uma célula para outra, dentro da sua
área de jurisdição, sabendo-se assim em que área (BTS) se encontra o telefone [23, 24].

2.2.2 Subsistema de comutação de rede
Na NSS encontram-se cinco elementos chave:
•

A central de comutação móvel (MSC, Mobile Switching Center) é uma sofisticada central
telefónica, que constitui o elemento central da NSS e do processo de roaming. É
responsável pela comutação das chamadas dos utilizadores e pelas funcionalidades de
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gestão da mobilidade e outros serviços dentro da sua área de jurisdição. O
encaminhamento das chamadas dos subscritores na rede GSM realiza-se pela MSC com
o auxílio dos registos HLR e VLR. Permite ainda efectuar a ligação com a rede física,
pois representa o elo de ligação entre o BSS e o NSS [25].
•

HLR, Home Location Register, é uma base de dados central, existindo uma para cada
operador. Contém detalhes de cada subscritor de um telefone móvel, que está autorizado
a utilizar a rede. Esses detalhes serão os dados do cartão SIM lançado pelo operador de
telefone móvel, que tem um identificador único, o IMSI, representando a chave primária
para aceder aos registos no HLR e o MSISDN, que é o número de telefone usado para
fazer e receber chamadas. Outro dado guardado na base de dados será a localização
actual do dispositivo, ou seja, a VLR actual [23, 26].

•

VLR, Visitor Location Register, é uma base de dados temporária dos subscritores que se
encontram, de momento, na área que esta serve. Cada estação central na rede é servida
por uma VLR. Logo, um utilizador não pode estar presente em mais do que uma VLR em
cada instante. As funções principais da VLR são informar o HLR que um determinado
subscritor entrou na sua zona [24, 26].

•

O registo de autenticação (AUC, Authentication Center) fornece informação de segurança
à rede, tipicamente quando o telefone móvel for ligado. É uma base de dados que
armazena uma cópia do código secreto contido em cada cartão SIM da rede, sendo
utilizado para autenticação dos subscritores e encriptação dos dados [27].

•

A identidade do equipamento (EIR, Equipment Identity Register) contém uma lista de
todas as estações móveis existentes, através do seu número IMEI. É usado por razões
de segurança, como complemento da operação de autenticação do SIM, onde se verifica
se o dispositivo móvel ME tem um número válido. Pode ainda efectuar-se a
monitorização deste dispositivo por suspeitas sobre o seu utilizador, ou pode-se impedir a
utilização do dispositivo devido ao aparelho ter sido roubado [28].

Depois de descrita, de uma maneira geral, a estrutura de rede e os seus principais elementos,
passa-se à descrição do funcionamento da mobilidade geral, nas duas secções seguintes.

2.2.3 Gestão da mobilidade
O objectivo da gestão da mobilidade é efectuar o seguimento de onde os subscritores estão, para
que as chamadas, SMS e outros serviços possam ser efectuados onde quer que estes se
encontrem, permitindo que os telemóveis funcionem fora da sua rede principal.
1

No GSM podem existir quatro diferentes tipos de handoff , referentes à transferência das
chamadas entre as seguintes entidades:

1

“Handoff refers to the process of transferring an ongoing call or data session from one channel
connected to the core network to another.”
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1. Canais numa mesma célula.
2. Células sob o controlo de um mesmo controlador de estação base (BSC).
3. Células sob o controlo de BSCs diferentes, porém, associados a uma mesma central
de comutação móvel (MSC).
4. Associadas a diferentes MSCs.
O primeiro e o segundo caso são tratados dentro do BSS, pois este é responsável por controlar
as transferências dentro das BTS e entre BTSs. Os dois casos seguintes já envolvem a
intervenção da MSC, pois já se trata de transferências dos dispositivos entre BSS e entre MSC,
respectivamente. Consegue-se a localização dos dispositivos porque as BSS difundem a
identidade das células, em certos intervalos de tempo constantes, para a rede. Os dispositivos
têm guardada a identidade da célula à qual estão associados e ao mudarem de localização
receberão a identidade da nova célula. Ao se aperceberem da mudança de identidade, indicam
ao BSS a sua nova localização, que por sua vez é enviada para MSC ao qual está ligado. A
informação é posteriormente enviada à VLR que contacta a HLR (Fig. 10) para esta registar a
nova localização do subscritor. Por sua vez, a HLR pede à antiga VLR do utilizador para apagar
os registos temporários que contém e responde à VLR actual com uma cópia da informação do
serviço do subscritor [29].
Aquando do envio da identidade por parte das células, todos os dispositivos respondem
independentemente de estes terem ou não mudado de localização, pois é a maneira da BSS
conseguir monitorizar se os dispositivos se encontram realmente na rede, ou se, por exemplo, se
desligaram sem conseguir avisar a rede. A diferença na resposta reside no facto de os aparelhos
que mudaram de localização enviarem à BSS um pedido de alteração de localização [29].
Os registos dos utilizadores na VLR são também alterados quando os dispositivos se ligam,
2

chamando-se a este processo uma ligação IMSI , onde é acrescentado um registo na VLR. Por
3

sua vez, uma operação de desligar IMSI , quando os dispositivos são desligados, faz com que
os registos temporários na VLR sejam apagados [29].

2.2.4 Roaming
Roaming é o termo geral nas telecomunicações por rádio, que se refere à extensão do serviço de
conectividade numa localização diferente da sua localização original, onde o serviço está
registado. O termo roaming é definido como a capacidade de um cliente de redes móveis
automaticamente fazer e receber chamadas, enviar e receber dados ou aceder a outro serviços,
incluindo os serviços de dados da rede original, quando está a viajar fora da área geográfica que
é coberta pela sua rede originária, usando para tal a rede visitada. Isto pode ser feito usando um
terminal de comunicação e a identidade de subscritor na rede visitada. O roaming é tecnicamente
suportado por procedimentos de gestão da mobilidade, autenticação, autorização e facturação
[30].
2
3

“IMSI attach”.
“IMSI detach”.

16

Figura 10 – Exemplo da comunicação entre duas redes.
O processo de roaming é genericamente o seguinte [31, 32]:
1. Quando o telemóvel for ligado ou transferido para uma rede diferente da que se
encontrava, irá procurar a BTS mais próxima com o intuito de se identificar. Se
conseguir contactar alguma BTS, estamos perante um local com cobertura de rede.
Cada área geográfica tem uma base de dados temporária, a VLR, como descrito
anteriormente, na qual estão contidos detalhes de todos os telefones móveis que se
encontram na área actualmente. Quando a rede visitada vê o aparelho, verifica que
este não está registado no seu próprio sistema e tenta identificar a rede de origem do
dispositivo. Se não existir um acordo para roaming entre as duas redes, a
manutenção do serviço revela-se impossível, sendo este negado na rede visitada
[33].
2. Se existir acordo, a rede visitada contacta a rede de origem e efectua um pedido de
requisição de informação de serviço (incluindo se o telemóvel pode ou não efectuar o
roaming) acerca do dispositivo, usando para tal o número IMSI (Fig. 10).
3. Se tiver sucesso, a rede visitada começa por requisitar ao HLR do dispositivo uma
cópia da informação que este tem disponível sobre o aparelho do subscritor, a qual
será guardada temporariamente na VLR. Da mesma forma, a rede de origem
actualiza a sua informação para indicar que o aparelho está na rede anfitriã e por
isso qualquer informação enviada para o aparelho poderá ser correctamente
encaminhada.
4. Durante o contacto com a rede de origem, o AUC é contactado para se efectuar a
autenticação do subscritor.
A partir do momento em que um utilizador está ligado à rede, encontra-se disponível para
efectuar e receber chamadas. Para efectuar uma chamada, o utilizador marca o número no seu
dispositivo e um pedido de chamada é enviado à rede em que se encontra, através de uma BTS.
O elemento da estrutura da rede que trata dos pedidos de envio de uma chamada é a MSC. A
MSC irá verificar se o utilizador tem privilégios para efectuar a chamada nos registos temporários
da VLR. Se assim for, a chamada será encaminhada da mesma maneira que a central telefónica
faria para a rede fixa.
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Para receber uma chamada, o procedimento já é mais complexo:
•

Depois de se efectuar o procedimento acima descrito, a chamada é encaminhada para a
MSC de modo a ser identificada a localização do receptor da chamada. Como foi dito
anteriormente, um utilizador pode estar em qualquer parte da rede, e portanto o primeiro
passo será contactar a rede de origem do número receptor da chamada (Fig. 10), onde
será indicada a VLR a que o dispositivo a contactar está associado [34].

•

Assim sendo, quando o pedido chega ao HLR, verifica-se se o receptor está ligado a
alguma VLR. Caso não esteja é porque o telefone está desligado ou sem cobertura de
rede e essa informação será indicada ao emissor. Caso contrário, o HLR sabe que o
dispositivo está sob a jurisdição de uma determinada VLR e o seu endereço é transmitido
à MSC (emissora) para que esta possa contactar a outra MSC (receptora). Desta
maneira, ao chegar à MSC do receptor, verifica-se nos registos da VLR qual a área onde
o dispositivo se encontra e através da BTS respectiva é contactado o telefone móvel [34].

2.3 Sistema de posicionamento global
O GPS é um sistema global de navegação por rádio, formado por uma constelação de satélites e
por cinco estações terrestres. Esta constelação de satélites transmite sinais precisos, permitindo
ao receptor determinar a localização, velocidade e direcção de um objecto. O GPS usa estas
estrelas construídas pelos humanos, como pontos de referência para calcular as posições.
O sistema de posicionamento global concretiza o único sistema de navegação por satélite que
está totalmente funcional. Outros sistemas similares são o russo GLONASS, o sistema de
posicionamento Galileu, que é um projecto europeu, bem como outras propostas da China e
Índia.
GPS é um sistema de dupla utilização para fins civis ou militares. Desenvolvido pelo
departamento de defesa dos Estados Unidos da América, foi a partir de 1983 que o presidente
Ronald Reagen possibilitou o uso civil do GPS. Dependendo da qualidade do receptor, do
ambiente, do tipo de medidas feitas e processamento, a exactidão do posicionamento do GPS
pode variar desde poucos metros até um centímetro, permitindo um grande alcance de
aplicações de posição desde veículos de navegação até estudos do movimento das placas
tectónicas do planeta Terra [35].

2.3.1 Descrição técnica
A Navastar Global Positioning System, ou GPS, consiste em três componentes [36]:
1. Uma constelação de satélites, actualmente na quantidade de trinta, em órbita a cerca
de 20 000 km acima da superfície da Terra, com um período de 12 horas, permite
que cada satélite dê duas voltas à Terra por dia. Há seis planos de órbitas, com um
espaçamento de 60º cada uma e com inclinação de cerca de 55º em relação ao
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plano equatorial. Esta constelação fornece entre cinco a oito satélites visíveis para
cada ponto da Terra, estando imune a qualquer tipo de adversidade temporal como a
chuva, nevoeiro, neve ou tempestades de areia. Transmitem sinais em duas
frequências na parte das microondas do espectro de rádio [37].
2. Um segmento de controlo controla os satélites de GPS, através de estações de
monitorização terrestres e de aparelhos de actualização. O controlo compreende
cinco estações, que operam como olhos e orelhas do GPS. A informação enviada
pelos satélites é capada pela estação de controlo principal, em Colorado Springs, e é
aqui que os parâmetros que descrevem as órbitas dos satélites e o desempenho do
relógio são estimados, bem como o estado de saúde dos satélites para determinar a
eventual necessidade de um reposicionamento. Esta informação é depois devolvida
para as outras estações terrestres, que reencaminham a informação para os satélites
[37].
3. O receptor do utilizador, que pode ser civil ou militar. Os receptores GPS são apenas
receptores pois só recebem os sinais dos satélites e não os transmitem. Este
segmento é responsável por descodificar o sinal enviado pelos satélites com o intuito
de determinar a posição, velocidade e tempo [37].

2.3.2 Método de operação
Embora os receptores GPS sejam instrumentos sofisticados, o princípio usado para determinar a
posição na Terra é relativamente simples. Relógios exactos e o princípio da trilateração são
usados para medir a distância entre o utilizador e a combinação de três ou mais satélites [38].
As distâncias entre os satélites e os receptores são medidas de acordo com o tempo necessário
para que os sinais de rádio transmitidos pelos satélites cheguem aos receptores. Os sistemas de
GPS sincronizam os satélites com os receptores, para que gerem o mesmo código no mesmo
instante. Quando um receptor recebe um código, sequência de 0´s e 1´s enviada por um satélite,
verifica há quanto tempo gerou um código igual ao recebido. Comparando este instante com o
instante actual, ter-se-á a diferença temporal que ditará quanto tempo o sinal levou na viajem
entre o satélite e o receptor. Multiplicando este tempo pela velocidade da luz, o receptor
consegue determinar a distância exacta entre a sua localização e o satélite [38].
Assim sendo, com apenas um satélite, o receptor pode ser localizado algures na superfície da
Terra, na área abrangida pelo satélite (Fig. 11 a, b). Usando dois satélites (Fig. 11 c, d), o
receptor consegue limitar a sua localização para um círculo, que representa a intersecção de
duas esferas. Uma terceira localização de um satélite é necessária para indicar a localização em
um de dois pontos (Fig. 11 e). Muitos receptores conseguem depois eliminar um desses dois
pontos porque indicam locais muito distantes da superfície terrestre (Fig. 11 f) [38].
No entanto, para obter uma posição exacta, o receptor GPS necessita de efectuar quatro
medições, que sincronizem o seu relógio com os relógios dos satélites, a fim de se eliminarem os
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erros de relógio. Um erro na casa dos milissegundos poderá originar uma deslocalização de perto
de 200 milhas. Para prevenir erros na determinação dos tempos de viagem dos sinais, os
satélites GPS estão equipados com relógios atómicos, que têm extrema exactidão e são muito
caros. No entanto, os relógios que estão nos receptores não são tão exactos, sendo semelhantes
aos relógios de quartzo. Para conseguir sincronizar o seu relógio com os relógios atómicos dos
satélites, o receptor recolhe o sinal de um quarto satélite para verificar a sua correcta localização.
Estes quatro sinais têm de coincidir em apenas um ponto no espaço. Neste caso, o relógio do
receptor está alinhado com o dos satélites. Se os sinais não coincidirem num ponto, o receptor
terá de calibrar o seu relógio para que tal aconteça e nessa altura obtém a sua localização
correcta, além de conseguir sincronizar o seu relógio com os dos satélites [38, 39].
A medição das distâncias de quatro ou mais satélites simultaneamente, e sabendo a exacta
localização dos satélites, informação incluída no sinal transmitido pelos satélites, permite que o
receptor determine a sua latitude, longitude e altitude [38].

a)

c)

b)

d)

e)
f)
Figura 11 – Exemplo do processo de trilateração no GPS [39].
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2.3.3 Sistemas de seguimento por GPS
Uma unidade de seguimento por GPS é um dispositivo que usa o sistema de posicionamento
global para determinar a localização exacta de um veículo, pessoa ou outro bem ao qual está
anexado, guardando a posição do bem num intervalo de tempo regular. A informação da
localização pode ser guardada dentro da unidade de seguimento, ou pode ser transmitida para
uma base de dados central ou até através da Internet.
Assim sendo, um seguidor de GPS possui normalmente três subsistemas [40]:
•

Data loggers: Um GPS logger anota simplesmente a posição de um dispositivo em
intervalos de tempo regulares, na sua própria memória interna. Podem também ser
usados cartões de memória, memória flash interna ou ainda uma porta USB.
Posteriormente, os dados podem ser retirados destes dispositivos para uma análise
pomenorizada. Um exemplo de utilização é o desporto, podendo depois ser verificado o
trajecto da pessoa, quilómetros percorridos, etc.

•

Data pushers: Este tipo de dispositivo usa-se na segurança industrial, onde a informação
da posição do dispositivo é enviada, em intervalos de tempo regulares, para um
determinado servidor, que consegue analisar instantaneamente os dados. Alguns
negócios usam esta tecnologia, para o controlo da sua frota. Como exemplo, uma
empresa de distribuição coloca um dispositivo em cada um dos seus veículos, permitindo
que se tenha conhecimento se o veículo está atrasado ou não e na rota desejada. Ainda
se utiliza na pesquisa de veículos roubados, no controlo de animais, em espionagem e
muitos outros casos.

•

Data pullers: Ao contrário do data pusher, que envia a posição do dispositivo em
intervalos de tempo regulares, estes dispositivos estão sempre disponíveis para que lhes
seja requerida a sua localização. Não são normalmente utilizados, porque têm de estar
associados a dispositivos conectados à Internet.

2.4 Reflexão sobre o estado da arte
Ao longo do estado da arte, tentou-se fazer um paralelismo entre as necessidades emergentes
associadas à reconciliação de passageiros e bagagens no TSMART e o estudo efectuado para
suportar essa reconciliação. A topologia da rede utilizada ao longo da viagem não é controlada
pelo TSMART, pois o passageiro escolhe a viagem que é disponibilizada pelos operadores de
transporte.
A arquitectura proposta no capítulo 4 segue o processo de seguimento logístico descrito em
2.1.5, baseado em eventos, que é uma estensão do processo descrito em 2.1.4. Este processo
permite registar por onde os itens passam e verificar se estão na rota correcta. Para o projecto
TSMART, fica a faltar se os itens pertencentes a uma entidade/indivíduo estão todos juntos
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aquando da passagem por um leitor, sendo esta a melhoria proposta aos processos de
seguimento existentes.
Estudou-se a rede de células com o intuito de analisar a forma como o roaming é efectuado. Um
utilizador consegue falar na sua rede local e tem a possibilidade de utilizar uma rede vizinha para
efectuar as suas operações fora da rede mãe, desde que exista um pré-acordo entre as duas
redes. Avaliar esta situação é importante, pois na rede TSMART também existe a necessidade
de integração entre os diversos operadores, para que exista uma comunicação que possibilite a
partilha de informação.
O GPS foi a última abordagem estudada, que pressupõe um modelo de negócio muito mais caro
e com uma infra-estrutura física de grande escala pois faz uso de satélites, para fornecer a
localização de um item. Apesar de ser uma tecnologia que permite a localização em tempo real,
acaba por não ser viável a sua utilização, pois estamos muitas vezes a distinguir a localização de
itens dentro de infra-estruturas físicas como aeroportos, onde o GPS não consegue distinguir a
sua exacta localização.
Decidiu-se usar as tags no projecto apenas como um identificador e não como um repositório de
informação. Esta decisão baseou-se no facto das tags actualmente estarem ainda numa fase
inicial de maturação e de serem usadas apenas como um identificador, o próprio número da tag,
para se poder aceder à informação que se encontra na base de dados. A outra hipótese seria a
tag conter todos os dados, permitindo que os leitores lessem, escrevessem e apagassem os
dados contidos na tag, mas foi deixada de parte com o intuito de efectuar uma proposta de
sistema mais realista com a tecnologia actual.
Relativamente ao código de barras, em 2.1.3.3 estão descritas as vantagens que a tecnologia
dos RFID tem em relação a esta. O único problema seria o preço das tags mas dado que estas
são reutilizadas no modelo de negócio, ou seja, a tag pode e deve ser usada em várias viagens
em instantes diferentes, não será por isso que o sistema não será viável. Se as tags fossem para
usar apenas numa viagem, o seu preço poderia pôr em xeque a utilização do sistema, visto que o
seu preço elevado, em comparação com o código de barras, poderia inviabilizar o negócio.
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3 Descrição da Metodologia Usada
A metodologia usada parte de algumas frameworks e metodologias já usadas há alguns anos na
representação dos sistemas das organizações. Em 3.1 descrevem-se os fundamentos que estão
por trás da framework apresentada em 3.2, que permite estruturar conceitos necessários para
modelar serviços e uma metodologia (em 3.3) que indica um processo de definir os serviços
necessários para que o negócio funcione da melhor maneira possível, garantido o alinhamento
entre os SI e os propósitos do negócio.

3.1 Fundamentos
Tomando como linhas orientadoras de representação das organizações a framework de
Zachman e a metodologia ASI de Steven H. Spewak, consegue-se uma descrição realista do
enquadramento dos sistemas na organização. Cada uma das arquitecturas referidas pela
metodologia ASI podem ser devidamente explicitadas a diferentes níveis e com determinadas
formas de arrumação se for usada a framework de Zachman.

Figura 12 – Framework de Zachman [52].
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3.1.1 Framework Zachman
A framework de Zachman, representada na figura 12, é uma maneira muito comum de
conceptualização de como todas as arquitecturas específicas de uma organização podem ser
integradas numa imagem conjunta e inteligível por todos os seus elementos. A framework definese como um modelo analítico ou um esquema de classificação que organiza representações
descritivas desdobradas em perspectivas e dimensões. Não descreve um processo de
implementação e é independente de metodologias específicas [59]. Caracteriza-se por
apresentar uma matriz de trinta células, em que as colunas representam as várias vertentes
(dimensões) pelas quais um sistema pode ser abordado e as linhas apresentam diferentes níveis
(perspectivas) de detalhe para os diferentes intervenientes da organização [52, 54].
A framework de Zachman é extremamente flexível e não são impostos métodos para o seu
preenchimento. A representação de cada célula é livre, podendo ser usada qualquer notação,
tendo no entanto que suportar o objectivo desta. Deve-se recordar que tem de ser coerente e
percebido por todos os stakeholders para permitir que estes tenham uma visão global da
organização.
O resultado da combinação de tais perspectivas com estas dimensões é uma matriz
suficientemente genérica para poder ser usada como repositório das várias descrições da
organização, mas também suficientemente poderosa para evidenciar os seus desalinhamentos
[62].

3.1.1.1 Descrição das linhas
As linhas representam as diferentes perspectivas sob as quais se pode observar a organização.
Partindo de uma visão de alto nível da organização, descrevem os componentes e entidades
mais importantes para o negócio, até um nível mais detalhado, por exemplo o hardware usado
para suportar determinada actividade.
Âmbito: O âmbito representa a perspectiva de mais alto nível, que pode ser percepcionada por
exemplo por um responsável pelo planeamento dentro da organização. Apresenta as razões
pelas quais a organização existe e descreve a modelação do negócio, as suas finalidades e os
componentes mais importantes.
Modelo de Negócio: O modelo de negócio representa a perspectiva do dono da organização,
que pode ser visto como o utilizador ou cliente do modelo. Descreve os modelos de operação do
negócio e quais as relações existentes entre os seus componentes mais importantes, descritos
na perspectiva anterior.
Modelo de Sistema: O modelo de sistema representa a perspectiva de um designer, por
exemplo, um arquitecto de software. Nesta linha descrevem-se os modelos lógicos das estruturas
de suporte ao negócio e os sistemas usados.

24

Modelo Tecnológico: O modelo tecnológico representa a perspectiva de um responsável pelo
desenvolvimento. Descreve os modelos físicos da organização e as ferramentas que são usadas
em todas as actividades.
Representação Detalhada: A representação detalhada expressa a perspectiva de um
subcontratado. Descreve a parte operacional. Como representa a visão mais detalhada da
organização, é designada por “fora de contexto”, pois os componentes representados a este nível
não permitem ter uma visão global da organização ou do seu negócio.

3.1.1.2 Descrição das colunas
A dimensão horizontal da framework descreve os tipos de abstracções que definem cada
perspectiva. Estas abstracções são baseadas em questões colocadas pelas pessoas para
descrever o que é relevante num determinado acontecimento: “porquê”, “o quê”, “como”, “onde”,
“quando” e “quem”. A dimensão “o que” (dados) refere-se à informação que a organização
precisa de gerir, o “como” (função) indica os processos e as actividades da organização, o
“quem” (pessoas) refere-se aos departamentos, pessoas, perfis e competências da organização,
o “quando” (tempo) retrata os acontecimentos a que a organização deve reagir, o “porque”
(motivação) justifica a razão de cada elemento que constitui a organização e finalmente o “onde”
(rede) traduz os locais onde esses elementos residem. Por exemplo, ao nível estratégico, o
“onde” indica a cidade ou país em que a organização deve ser representada, enquanto que ao
nível do negócio, representa onde é que a informação reside, os processos de negócio são
concretizados, as pessoas trabalham, etc [62].

3.1.2 Arquitectura de Sistemas de Informação
Dada a sua vasta aceitação e devido aos casos de sucesso, a metodologia ASI proposta por
Steven H. Speawk é usada muito frequentemente na realização de projectos. As etapas desta
metodologia são normalmente representadas como um "bolo de noiva", tal como ilustrado na
figura 13. Esta metodologia visa a definição de uma ASI devidamente enquadrada na realidade
orgânica, de negócio e informática da empresa, e um plano da sua implementação [49].

ComoTrabalhamos
OndeEstamos
OndeQueremos Chegar
ComoChegamoslá

Iniciação
Modelo do
Negócio
Arquitectura de
Informação

Alinhamento
Estratégico

Tecnologias e
Sistemas Correntes

Arquitectura de
Sistemas

Arquitectura Tecnológica

Plano de Implementação

Figura 13 – Arquitectura de sistemas de informação.
Cada uma das camadas corresponde a um objectivo distinto, mas só a concretização de todas as
fases torna possível obter os resultados necessários à coerência e consistência do projecto.

25

Iniciação: A fase de iniciação tem como objectivo clarificar o âmbito do projecto, a metodologia,
as ferramentas a utilizar, a estrutura da organização e a equipa de projecto, onde se torna
essencial a identificação de todas as entidades envolvidas e a identificação dos seus
interlocutores.
Levantamento dos Processos de Negócio: O objectivo desta fase é fazer um levantamento
dos processos de negócio da organização compreendidos no âmbito do projecto. Serão
caracterizados em termos das suas dependências e fontes de informação que utilizam e
produzem.
Alinhamento Estratégico: O objectivo da fase de alinhamento estratégico consiste em antever
outras necessidades futuras das unidades organizacionais, consequentes da visão estratégia
preconizada pela gestão de topo da organização.
Tecnologias e Sistemas Correntes: Na fase de tecnologias e sistemas correntes são
recenseados os catálogos dos principais sistemas informáticos da organização e as respectivas
tecnologias de informação que os suportam.
Arquitectura de Informação: O objectivo da fase de arquitectura de informação é identificar e
estruturar a informação necessária à concretização do negócio da organização.
Arquitectura de Aplicações: A fase de arquitectura de aplicações consiste em definir o conjunto
de sistemas que permite suportar os processos de negócio de modo optimizado, bem como
promover uma gestão eficaz da informação, evitando-se assim a sua replicação e incoerência.
Arquitectura Tecnológica: A fase de arquitectura tecnológica define as plataformas
tecnológicas necessárias para suportar os sistemas propostos na arquitectura de aplicações. As
valências a abordar nesta arquitectura incluem, entre outros artefactos, os sistemas a
implementar para operacionalizar a arquitectura de aplicações, recursos e serviços de rede,
sistemas operativos, serviços de produtividade pessoal, serviços de Intranet e Internet,
computadores, infra-estrutura de armazenamento de dados, segurança, infra-estrutura de
desenvolvimento de aplicações, infra-estrutura de suporte a decisão.
Plano de Migração e Implementação: O objectivo da fase do plano de migração e
implementação concretiza a identificação das iniciativas necessárias à implementação do
projecto. Estas iniciativas são do âmbito tecnológico, do âmbito organizacional e humano e do
âmbito da gestão e qualidade do projecto.

3.2 Framework BPB-SOA
A prática para identificar serviços adoptada até agora tem sido de uma postura bottom-up. Numa
primeira fase começa-se por criar serviços elementares à volta das aplicações existentes. Numa
segunda fase, agrega-se esses serviços elementares em serviços mais complexos. Contudo esta
prática leva a alguns problemas:
•
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Proliferação de serviços.

•

Ignora a dependência entre as aplicações que sustentam cada serviço.

•

Não estabelece regras nem orientações para a implementação de novas aplicações.

•

Ignora por completo o alinhamento da informação com o negócio e com as aplicações.

Esta prática apenas permite definir um conjunto de serviços, que fazem sentido com o conjunto
de aplicações existentes na organização [53]. A framework BPB-SOA, proposta pela Link no
âmbito do projecto de investigação FEABS, permite definir o universo de discurso das
arquitecturas orientadas a serviços, com a identificação de serviços baseada em processos de
negócio [51]. Ao contrário da prática que tem sido habitual, esta framework segue uma
abordagem top-down.

Figura 14 – Framework BPB-SOA [51].

3.2.1 Business Solutions
Nesta camada estão os serviços que implementam os processos de negócio da organização. É
com estes sistemas que o utilizador interage e é nestes que está a lógica do negócio, detalhada
num conjunto de actividades automáticas ou semi-automáticas.
Os serviços definidos nas Business Solutions implementam processos de negócio e contêm [53]:
•

Regras específicas.

•

Actividades com interacção humana.

•

Chamadas às transacções de negócio definidas na camada Business Services.

3.2.2 Business Services
Quando nas Business Solutions ocorrem algumas actividades que se repetem ou podem vir a
repetir, usam-se critérios ou heurísticas para isolar essas actividades em serviços, ou Business
Services, os quais podem ser invocados pelo próprio sistema ou por outro que pretenda reutilizar
essas actividades de processo de negócio. Um tipo específico de Business Services é
representado pelos Information Services, responsáveis pela gestão do ciclo de vida da
informação.
Os Business Services implementam transacções de negócio, contendo [53]:
•

Sequências de actividades automáticas com elevado padrão de reutilização.

•

Chamadas a funções elementares de negócio.
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3.2.3 Information Services
Alguns Business Services visam exclusivamente o tratamento de informação, seja a criação,
actualização, leitura ou eliminação. Os Information Services correspondem a um tipo de serviço
herdado do tipo Business Service, mas cuja função é precisamente garantir a gestão e coerência
da informação de negócio. Ou seja, são responsáveis por concretizar a arquitectura de
informação e esconder toda a complexidade inerente à gestão da informação, funcionando assim
como uma camada de abstracção.

3.2.4 Business Infra-structure Services
Os Business Infra-structure Services constituem todos os serviços nativos que os SI
providenciam para outros SI. Por serviços nativos entendem-se todos os serviços que não foram
desenvolvidos especificamente para dar suporte aos processos de negócio da organização em
causa. São serviços genéricos que podem ser reutilizados pelas Business Services da
organização, estes sim, específicos do negócio.

3.3 Metodologia SOP
A metodologia SOP, Service on Process, é uma metodologia que se encontrava em investigação
durante a realização do presente projecto. A figura 15 descreve a relação existente entre as
arquitecturas empresariais e a metodologia SOP.

Figura 15 – Relação entre a arquitectura empresarial e a metodologia SOP.
As várias arquitecturas constituintes da arquitectura empresarial são [50]:
•

Negócio: estruturação das actividades, processos, actores, unidades, …, da organização.

•

Informação: estruturação da informação necessária às actividades e processos da
organização.

•

Aplicações: sistemas de informação que, simultaneamente, permitem a automação dos
processos e a gestão da informação da organização.

•
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Tecnológica: tecnologia adequada a cada aplicação/sistema.

A metodologia SOP visa encontrar serviços e portanto será vista como um sub-conjunto das AE.
A metodologia pretende que, a partir da execução da arquitectura empresarial, se possa estender
essa arquitectura, criando uma arquitectura de serviços que dê resposta a novas abordagens
entre o negócio e a tecnologia. O círculo verde existente na figura 15 demonstra as várias
arquitecturas consideradas na metodologia. Os rectângulos a roxo são o sumo que se obterá da
aplicação da metodologia SOP, explicitado na framework BPB-SOA.

Figura 16 – Metodologia SOP [51].
A figura 16 ilustra as fases que constituem a metodologia descrita nas secções seguintes [51]. A
relação existente entre e metodologia ASI e a metodologia SOP fica patente nesta figura, porque
para se obter as Business Solutions tem de se produzir um conjunto de artefactos que são
obtidos com a realização de uma ASI. Na figura 15 também se refere essa relação, visto que a
metodologia SOP envolve um conjunto de arquitecturas que são partes constituintes da
metodologia ASI.

3.3.1 Identificação das Business Solutions
Em primeiro lugar, devem ser catalogados todos os processos de negócio e descrito o objectivo
de cada um. De seguida, catalogam-se todas as entidades informacionais e descreve-se o seu
objectivo, identificando também o código que torna as instâncias únicas.
Com base no catálogo de processos de negócio e no catálogo de entidades informacionais,
obtidos anteriormente, constrói-se a matriz CRUD. Através da sua manipulação e análise
identificam-se os blocos de funções – as Business Solutions. Deste modo obtém-se um catálogo
de Business Solutions, onde se indica para cada uma qual o seu código identificador, nome,
funcionalidades suportadas e eventuais integrações com outros blocos funcionais.
Cada Business Solution suporta um conjunto de processos de negócio que manipulam
determinadas entidades informacionais. Cada um destes blocos funcionais incorpora interfaces
humano-máquina e regras de negócio, tendo como função gerir tanto os serviços que sustentam
os processos como aqueles que sustentam a informação.
Para terminar esta primeira fase da metodologia é necessário proceder ao desenho dos
processos de negócio catalogados recorrendo a uma notação gráfica, como por exemplo BPMN.
São estas representações gráficas que irão permitir posteriormente a identificação dos serviços
[51].
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3.3.2 Identificação dos Business Services
O procedimento realizado para identificar os Business Services consiste em percorrer todas as
Business Solutions catalogadas e, para cada uma, aplicar um conjunto de heurísticas ou critérios
de descoberta aos processos por esta suportados. As actividades identificadas ou sugeridas em
cada um desses processos passam a constituir candidatos a Business Services, os quais ficam
agregados à Business Solution em questão.
As heurísticas correspondem a critérios de descoberta que identificam padrões no desenho de
processos. A metodologia SOP define dois tipos de heurísticas, as aplicáveis a uma actividade
isolada (Heurísticas Tipo A) e as aplicáveis a grupos de actividades (Heurísticas Tipo B) [51].
Heurísticas A
Uma actividade de um processo é candidata a Business Service se obedecer a uma ou mais das
seguintes heurísticas:
1. Actividade com N ou mais entradas (N > # entradas

médias) – Critério da

absorvência.
2. Actividade com N ou mais saídas (N > # saídas médias) – Critério da Centralidade.
3. Actividade que se repete N ou mais vezes no processo (N > 1) – Critério da
reutilização.
4. Actividade utilizada em múltiplos caminhos do diagrama – Critério da Importância.
5. Actividade que contenha detalhe, i.e., que represente um sub-processo.
6. Actividade com apenas uma entrada e uma saída que se relacionem com uma
mesma actividade.
7. Actividade com N ou mais entradas, seguida de uma actividade com N ou mais
saídas.
Heurísticas B
Um conjunto de actividades de um processo deverá ser encapsulado num Business Service se
obedecer a uma ou mais das seguintes heurísticas:
1. Grupo de actividades que se repete N ou mais vezes no processo (N > 1) – Critério
da Reutilização.
2. Grupo de actividades utilizado em múltiplos caminhos do diagrama – Critério da
importância.
3. Grupo de actividades em que uma actividade com N ou mais entradas é seguida por
múltiplas actividades com uma entrada e uma saída e depois por uma ultima
actividade com os mesmas N saídas.
4. Grupo de actividades em que uma actividade só tem uma saída e as actividades
seguintes têm também só uma saída.
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3.3.2.1 Information Services
A identificação dos Information Services é feita directamente a partir da matriz de CRUD, através
da verificação das acções realizadas sobre a informação e que se encontram assinaladas nas
respectivas células da matriz (Create, Read, Update e Delete). Os serviços identificados ficarão
agregados à Business Solution responsável pela gestão da entidade informacional em questão
[51].

3.3.3 Identificação dos Business Infra-structure Services
Em primeiro lugar, é necessário identificar as aplicações que poderão suportar os Business
Services. Na organização em causa poderá existir já um conjunto de aplicações que fornecem
serviços passíveis de ser reutilizados. Neste momento, deve ser feito o levantamento dessas
aplicações e descritos os serviços fornecidos.
Em segundo lugar, torna-se necessário inter-relacionar os serviços entre si. Os vários serviços
podem interagir uns com os outros, sendo absolutamente necessário poder modelar a
dependência mútua. Toda esta fase focada na descoberta de serviços tecnológicos que já
existem ou que podem ser desenvolvidos à medida será para dar suporte aos serviços
encontrados nas fases anteriores da metodologia. Por isso, o que se pretende obter nesta fase é
o cadastro dos serviços tecnológicos que existem ou que terão de ser desenvolvidos [51].
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4 Arquitectura Proposta
Nos capítulos anteriores tivemos uma descrição do problema a resolver, dos objectivos do
trabalho, acerca do estado da arte sobre o seguimento de itens e a metodologia que se segue
para efectuar uma arquitectura SOA.
Não é fácil consolidar conhecimentos numa visão única da organização, integrando aspectos
como a estratégia, as estruturas hierárquicas e organizacionais, os colaboradores, as suas
competências e os seus objectivos, os processos e a informação de negócio, os sistemas e as
tecnologias de informação, entre outros. Assim sendo, ao longo deste capítulo vai sendo feita
uma inter-ligação entre as várias secções constituintes da arquitectura proposta e a framework de
Zachman. Pretende-se descrever em cada secção que células estão a ser representadas
materializando essa relação [58]. Uma imagem global da relação pode ser visualizada no anexo
B.
Antes de começar a realizar a arquitectura, é importante descrever os passos da metodologia ASI
que foram usados para a sua realização. As fases mais exploradas são o levantamento dos
processos de negócio, a arquitectura de informação, a arquitectura de aplicações e a arquitectura
tecnológica. As restantes fases não foram representadas porque estão fora do contexto da tese.
Por fim, refere-se que o capítulo se inicia com uma breve análise dos vários problemas que
poderão ocorrer aos passageiros e bagagens numa viagem multimodal, tendo em conta o estado
da arte, análise essa que estará na base da descrição de todas as arquitecturas seguintes.

4.1 Análise do problema
É importante realçar que o sistema pretende reconciliar passageiros e bagagens e permitir
agilizar processos para o tratamento de erros comuns na cadeia de transporte, tal como a perda,
atraso ou reenvio de bagagens. Partindo destes pressupostos é necessário que existia uma
forma de integrar operadores, tal como gestores de aeroportos, com a plataforma de
reconciliação. Essa integração é feita através de um contracto, acordado entre uma entidade
reguladora TSMART e o próprio operador, que pressupõe que os operadores disponibilizem
aquando do seu registo, informação sobre os locais onde operam e as viagens que têm
disponíveis a partir dos mesmos. Esse contracto pode ser actualizado a qualquer momento
permitindo à plataforma ter conhecimento de novos locais de operação e novas possibilidades de
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troços. O operador fica responsável por colocar os leitores de RFID nas zonas onde opera e
assim a infra-estrutura física ficará pronta a operar.
De referir que não se pretende que procedimentos como a venda de bilhetes para uma viagem
sejam feitos pela TSMART, substituindo as companhias de transporte ou agências de viagem
nesse particular.
A utilização do sistema é despoletada pelos passageiros, por questões de ética relacionada com
os RFID e porque estes é que poderão indicar os vários troços que compõem a sua viagem,
muitas vezes de entidades transportadoras diferentes. Assim sendo, um passageiro poderá
dirigir-se a uma agência de viagens, escolhendo uma viagem que será posteriormente registada
no sistema. Outra opção será o cliente efectuar um registo no sistema para poder aceder a um
conjunto de funcionalidades, como registar viagens previamente compradas, associar
passageiros a viagens, controlar o estado das suas bagagens, etc.

Figura 17 – Exemplo de uma viagem multimodal.
A figura 17 ilustra um exemplo de viagem multimodal. O cliente ou a agência de viagens apenas
tem que registar a viagem completa e os passageiros que a irão efectuar para que o sistema
tenha conhecimento.
No dia da viagem o passageiro dirige-se ao aeroporto (de Lisboa, neste caso) e efectua o checkin da viagem num balcão. Nesta fase são identificadas as várias tags dos passageiros. De referir
a necessidade da existência de três tipo de tags:
•

Tag identificadora do próprio passageiro, que poderá ser colocada no seu bolso.

•

Tags das bagagens de mão.

•

Tags das bagagens que serão tratadas por terceiros, ou seja, as bagagens de porão.

Faz-se a distinção entre bagagem de porão e bagagem de mão porque o transporte aéreo
necessita dela, visto que as bagagens de porão são tratadas por entidades externas e não pelos
próprios passageiros.
O passageiro terá duas bagagens, uma de mão e outra de porão. A partir de um dado momento o
passageiro segue o seu percurso normal de viagem, passando por diversos leitores, que estarão
espalhados pelas instalações dos operadores. Mostra-se importante referir a necessidade de três
tipos de leitores:
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•

Leitores que apenas lêem tags, registando a sua passagem no local.

•

Leitores que registam a passagem de uma tag mas que efectuam a reconciliação entre
os passageiros e a sua bagagem de mão. Este tipo de leitor é importante nas instalações
de um aeroporto, pois o passageiro despende a maior parte do tempo nos aeroportos
apenas com as suas bagagens de mão, estando a sua bagagem de porão a ser tratada
por entidades externas. No entanto, o passageiro poderá perder ou esquecer-se de
algum item que esteja etiquetado e será alertado disso quando atravessar um leitor deste
tipo (Leitor parcial).

•

Leitores que registam a passagem de uma tag e que originam a reconciliação entre
passageiros e todas as suas bagagens. Este será o tipo de leitor mais usual, porque na
generalidade dos tipos de transporte, excluindo o transporte aéreo, o passageiro é
responsável pelas suas bagagens. Nos aeroportos este tipo de leitor poderá fazer
sentido, por exemplo, no final de uma viagem (Leitor total).

Serão agora descritos alguns exemplos dos problemas que poderão acontecer nas bagagens
durante uma viagem. O primeiro exemplo, na figura 18, descreve o caso da permanência da
bagagem de porão do passageiro no aeroporto de Lisboa aquando da partida para Madrid. Esta
situação é muito frequente e os
operadores não se apercebem
dessa

situação

atempadamente, que permitiria
colocar a bagagem no avião
antes da sua partida.

Figura 18 – Bagagem permanece no aeroporto de partida.
O segundo caso (Fig. 19) consiste no envio da bagagem do passageiro que vai de Lisboa para
Madrid para outro aeroporto. Os operadores do aeroporto apercebem-se que a bagagem está
possivelmente no local errado pois não foi reclamada. Até podem verificar nas etiquetas o local
de partida e de destino da mala, procedendo ao seu reenvio, com o devido atraso temporal que
esta situação acarreta. No entanto, por vezes estas etiquetas são perdidas e os operadores ficam
sem qualquer tipo de informação sobre as bagagens.

Figure 19 – Bagagem encaminhada para o aeroporto errado.
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Por outro lado, o passageiro chega a Madrid e depois de esperar pela sua bagagem que não virá,
irá reclamar perante o operador da sua ausência. Aqui a situação é ainda mais critica pois não
existe qualquer tipo de informação se a bagagem se encontra noutro tapete rolante, perdida nas
infra-estruturas do aeroporto ou eventualmente noutro aeroporto, levando a grandes tempos de
reenvio das bagagens que provocam insatisfação nos passageiros e gastos com indemnizações
nos operadores.
O

último

exemplo,

apresentado

na

figura

20,

representa a situação da perda de um objecto que é
levado pelo passageiro na mão. Por exemplo, o
passageiro pode-se esquecer de algo na zona de free
shop, e quando se encaminha para a zona de
embarque seria alertado dessa situação, podendo
voltar atrás para recolher o item.
Figure 20 – Bagagem de mão perdida.
Poderão ocorrer outras situações que gerem alertas, como a passagem de uma tag identificadora
de bagagem sem a tag do seu passageiro num leitor total, situação que pode ocorrer quando um
outro passageiro leva uma bagagem que não lhe pertence, quer por engano ou
propositadamente.
Outra funcionalidade desejada para o sistema é a existência de um controlo de posicionamento
do passageiro numa infra-estrutura com o intuito de evitar atrasos. Por exemplo, quando faltarem
quinze minutos para o início do embarque, pode-se controlar se o passageiro se encontra na
zona devida ou se está noutro local. Se for este o caso, então pode-se lançar um aviso ao
passageiro para ele se encaminhar para a zona de embarque.

4.1.1 Relação com a framework Zachman
Neste trabalho não se pretendia efectuar o planeamento de uma organização, tendo sido usada a
informação que consta na proposta de projecto TSMART para efectuar o levantamento dos
conceitos mais relevantes para a organização. Muitos desses conceitos estão descritos nesta
secção e encaixam nas seguintes células: âmbito X dados, listando as coisas mais importantes
para o negócio; âmbito X rede, indicando os locais onde o negócio é realizado; âmbito X pessoa,
descrevendo as organizações mais importantes para o negócio; por fim âmbito X tempo,
assinalando os eventos significativos para o negócio. Naturalmente, sendo esta uma fase de alto
nível, a relação que existe com a framework de Zachman é na perspectiva do âmbito, que está
relacionada com quem planeia a gestão da organização (Fig. 12).
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4.2 Arquitectura organizacional
Apesar de se definir uma arquitectura organizacional, não constituía objectivo do projecto a
definição de um modelo de negócio para uma organização que fosse operar o sistema a
implementar. Foi criado um cenário de negócio, baseado na proposta de projecto TSMART,
apenas com o intuito de enquadrar os processos numa arquitectura empresarial, sem nunca
esquecer que o foco da tese não consiste em desenvolver uma arquitectural empresarial.
O que se pretende com esta arquitectura é apenas simular uma organização que seja
responsável pelo sistema, com a intenção de enquadrar os processos de negócio que forem
feitos e todas as restantes arquitecturas. Assim sendo, durante a realização do projecto podem
ser definidos os departamentos onde os processos são executados, quais os responsáveis pelos
blocos aplicacionais encontrados e quais os responsáveis pelos serviços sugeridos.
Partindo deste pressuposto, a Arquitectura Organizacional do projecto é constituída pelos
seguintes componentes: Organigrama, Macro-Processos, Visão, Missão, Objectivos. Estes
componentes estão descritos nas secções seguintes.

4.2.1 Organigrama
O organigrama apresentado na figura 21 descreve não só a estrutura departamental da empresa
TSMART como também os correspondentes actores (stakeholders) internos identificados nesta
fase.

Figura 21 – Organigrama e stakeholders internos do TSMART.
Para além dos stakeholders internos devem ainda ser considerados quatro externos: operadores
de transporte, agências de viagens, clientes e passageiros. Os clientes são os utilizadores que
interagem com o sistema TSMART para o registo de viagens, tal como as agências de viagens.
Os passageiros irão efectuar as viagens registadas no sistema. Os operadores terão os leitores
instalados nas suas infra-estruturas e representam gestores de aeroportos ou de estações de
comboio.
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4.2.2 Missão e Objectivos
A imagem seguinte apresenta o resumo dos meios e dos fins definidos pela administração do
TSMART no seu plano de negócios.

Means

Ends
Promover nova forma de transporte de pas sageiros e bagagens

Rec onciliar Passageiros e
Bagagens numa viagem multimodal

*

*

*
*

*

*

*

*

*
*

Mission
Vision

Reduzir custos
operacionais dos
operadores

*

Strategy

Expansao do Negócio
*

*

Strategy

Implementaçao de
uma plataforma
tecnologica

Implementaçao de uma infraestrutura
tecnologica de leitores de tags RFID

T a c ti c

T actic

Reduzir problemas
no tratamento
das bagagens

Facilitar a integraçao de
operadores de trans porte

Efec tuar o seguimento dos itens
na cadeia de transporte

Reduzir 30% das
perdas /atrasos
de bagagens

Goal

10% dos passageiros
Goal
europeus usarem o
sistema no primeiro ano

Goal

Reduzir 20% do
tempo de reenvio
de uma bagagem

T acti c
Promover o uso
de tags RFID por
parte dos passageiros e operadores

Objecti ve

Objective

Melhorar em 30% gastos com
pessoal devido a melhor
alocaçao de recursos

Objective

Objective

Figura 22 – Resumo dos meios e fins para o plano de negócio do TSMART.
Com base na figura 22 procurou-se decompor os objectivos organizacionais em objectivos de
uma menor granularidade, que se pudessem associar a pontos de controlo nos processos. Deste
modo, será possível fazer a rastreabilidade do problema até à origem.
Reduzir 30% das
perdas/atrasos
de bagagens

10% dos passageiros
europeus usarem o
sistema no primeiro ano

Reduzir 20% do
tempo de reenvio
de uma bagagem

Objective

Control ar
atrasos nas
bagagens

Identific ar
Clientes

Aval iar
Ocorrenc ia
Problemas

Identificar
Tags

Objective

Obj ec ti ve

Objective

Garantir
Seguranç a

Melhorar em 30% gastos com
pessoal devido a melhor
alocaçao de recursos

Garantir
Presença
Passageiros

Identific ar
pontos de
controlo

Es colher
Nova Rota

A umentar
satisf ação dos
clientes

Identific ar
Operadores
Fornecer
visão global
da viagem

Identific ar
Rotas
Operaç ão

Controlar Flux os
no Operador

Evitar Alertas
Desnec es sário
s

Melhorar
proc edimentos
logís tic os

Reconc iliar
Pass ageiros
e Tags

Figure 23 – Decomposição dos objectivos organizacionais.

4.2.3 Macro-Processos
Após análise de todo o contexto organizacional do TSMART, foram identificados os macroprocessos apresentados na figura seguinte.

TSMART

Gerir Inc identes

Gerir Comerc ial

Gerir Trans porte

Gerir Rede

Gerir
Planeamento

Figura 24 – Macro-Processos.
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4.2.4 Relação com a framework Zachman
Como foi referido anteriormente, esta secção foi produzida para enquadrar as restantes
arquitecturas num contexto real. Mais uma vez, estamos a falar de conceitos de alto nível que
foram apreendidos pela leitura da proposta de projecto TSMART. São quatro as células
preenchidas com a arquitectura organizacional: âmbito X função, com uma lista dos processos de
alto nível que a organização executa (macro-processos); âmbito X motivação e modelo negócio X
motivação com uma descrição da missão, objectivos e estratégia do negócio; modelo negócio X
pessoa, onde o organigrama do TSMART se encontra representado.

4.3 Arquitectura Processos
Uma arquitectura de processos é uma estruturação que explicita os processos existentes e como
é que estão estruturados. Esta arquitectura usa-se para explicitar o modo como a organização
cria valor e de que maneira vê, mede e gere a eficácia e a eficiência da criação de valor [57].

4.3.1 Decomposição funcional
Por cada processo de alto nível, faz-se uma decomposição hierárquica, que descreve os subprocesso de cada processo de primeiro nível.
TSMART

Gerir Incidentes

Gerir Comercial

Gerir Transporte

Gerir Rede

Gerir Alertas

Registar
Clientes

Gerir Leituras

Gerir
Operadores

Validar
Posicionamento

Gerir Leitores

Validar Partidas

Gerir
Localizações

Lançar Alertas

Prever Tráfego

Gerir
Planeamento

Gerir Plano
Viagem

Alterar
Informaçao
Viagem

Estabelecer ligação
com a rede

Criar Plano
Viagem

Alterar Plano
Durante Viagem

Check-In Viagem
Substituir Plano
Viagem

Consultar
Viagem Tag

Figura 25 – Decomposição funcional dos processos de primeiro nível.
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Apagar
Informação
Viagem

Consultar
Informação

Na tabela seguinte apresenta-se o catálogo dos processos TSMART:
ID

ID Processo

Nome do

Processo

Pai

Processo

GI1

AN1

Lançar Alertas

Descrição
Permite

registar

avisos

quando

ocorrem

problemas nas bagagens e/ou passageiros.
GI2

AN1

Gerir Alertas

Cria mecanismos para facilitar a resolução
avisos criados pelo sistema.

GC1

AN2

Registar Cliente

Permite registar um novo cliente no sistema.

GT1

AN3

Prever Tráfego

Permite

verificar

quantos

passageiros

e

bagagens são esperados no operador.
GT2

AN3

Gerir Leituras

Permite Reconciliar tags quando passam por
leitores.

GT3

AN3

Validar Partidas

Permite reconciliar tags de bagagens de porão
antes da partida dos passageiros.

GT4
GT5

AN3
AN3

Validar

Permite verificar se o passageiro se encontra

Posicionamento

no local certo momentos antes do embarque.

Check-In

Permite verificar se o passageiro marcou
presença para a viagem e registar as tags
dele.

GT6
GR1

AN3
AN4

Consultar Viagem

Permite que um leitor portátil leia a viagem

Tag

associada à tag.

Gerir Operadores

Permite

identificar

quais

os

operadores

pertencentes à rede.
GR2

AN4

Gerir Leitores

Permite identificar quais os leitores que
pertencem ao operador.

GR3

AN4

GR4

AN4

Gerir Localizações

Permite gerir os locais onde a rede opera.

Estabelecer ligação à

Permite efectuar a ligação física de leitores à

rede

rede.

GP1

AN5

Gerir Plano Viagem

Gestão de viagens multimodais.

GP2

AN5

Consultar Informação

Permite ao cliente consultar informação de
viagens e os seus alertas.

GPV1

GP1

Criar Plano Viagem

Permite registar uma viagem no sistema com
os seus troços e passageiros.

GPV2
GPV3

GP1
GP1

Alterar Informação

Permite a um cliente alterar uma viagem no

Viagem

sistema previamente registada.

Alterar Plano Durante

Permite a um operador alterar a viagem do

Viagem

passageiro

durante

a

sua

realização.

Importante no caso de cancelamento de voos.
GPV4
GPV5

GP1
GP1

Substituir Plano

Permite criar uma nova viagem para uma tag

Viagem

caso ocorra algum erro.

Apagar Informação

Permite apagar uma viagem no sistema

Viagem

previamente registada.

Tabela 1 – Catálogo dos processos de negócio.
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4.3.2 Especificação de Processos
A especificação de processos consiste no modo como um processo transforma as entradas em
saídas. Serve para assegurar uma maneira única de fazer esse processamento e assim
possibilitar a sua optimização e automação.
Existem diferentes conceitos que importa referir: processo, sub-processo, actividade ou tarefas.
Em relação às actividades, que serão as caixas amarelas desenhadas nos diagramas
representados nas figuras seguintes, consideram-se três categorias:
•

Manuais, quando são executadas por pessoas.

•

Automáticas, quando são ou podem ser executadas por máquinas.

•

Semi-automáticas, quando obrigam a uma interacção entre pessoas e máquinas.

Esta distinção será feita nos diagramas, aquando da sua especificação, pois cada actividade
desenhada terá representado um símbolo (M), indicando que é uma actividade manual, um (S)
significando que a actividade é semi-automática, ou um (A), indicativo de que a actividade é
automática.
Os desenhos, efectuados em BPMN, encontram-se no Anexo A. Esta opção deve-se ao facto da
especificação dos processos ter incluído a representação gráfica dos serviços, apresentados no
capítulo da Arquitectura de Serviços.

4.3.3 Objectivos, Actores e Processos
Os objectivos estão directamente relacionados com os processos da organização. Estes
processos são os meios pelos quais se atinge um determinado objectivo, pelo que a relação
entre estes deve ser explícita. Na Framework de Zachman a relação entre os objectivos e os
processos permite responder à questão “porque?” (Fig. 26). Da mesma maneira os actores
identificados anteriormente interligam-se com os processos, permitindo responder à pergunta
“quem?” (Fig. 27).

Figura 26 – Matriz da relação entre processos e objectivos.
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Figura 27 – Matriz da relação entre processos e actores.

4.3.4 Relação com a framework Zachman
Na arquitectura de processos já estamos a falar da perspectiva do modelo de negócio da
framework de Zachman. Cinco das células que envolvem esta perspectiva estão representadas
nesta secção: modelo negócio X função, onde estão especificados os processos de negócio da
organização, com as suas actividades constituintes e a hierarquia de processos; modelo negócio
X rede, representada na especificação dos processos pela swimlanes que indicam onde é que os
processos se realizam; modelo negócio X pessoa, indicada na especificação dos processos de
negócio quem é que executa o processo; modelo negócio X tempo, pois os processos de negócio
são despoletados por eventos representados na especificação dos processos; modelo negócio X
motivação, descrita pela matriz de relação entre processos e objectivos.

4.4 Arquitectura informacional
A arquitectura de informação é a estruturação das entidades informacionais necessárias à
prossecução dos processos de negócio da organização. Por outras palavras, uma AI define que
entidades informacionais são necessárias e como se relacionam [56]. A identificação e definição
das Entidades Informação tem por base a informação recolhida da fase anterior.
As principais Entidades Informacionais que irão suportar toda a informação, considerada a
necessária para gerir no Sistema de Informação dos TSMART, encontram-se sistematizadas na
tabela seguinte.
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ID

NOME

ID
E 06

NOME

E 01

Operador

Troço

E 02

Leitor

E 07

Tag

E 03

Cliente

E 08

Local

E 04

Passageiro

E 09

Aviso

E 05

Viagem

Tabela 2 – Entidades de Informação.
Para cada Entidade, além do seu identificador (ID), que identifica univocamente a entidade
informacional, são apresentados os seguintes dados:
•

Nome, nome pelo qual é conhecida a entidade e reflecte a informação que a mesma
segrega.

•

Objectivo, qual o objectivo da entidade.

•

Identificador, parte da informação segregada que caracteriza univocamente um conjunto
de informação relevante para o sistema.

•

Principais atributos, identificação da principal informação que será segregada em cada
uma das entidades e que se identifica através do seu identificador.

•

Relação com outras entidades, evidenciado na matriz de relações entre entidades.

•

Processos que interactuam com a entidade, evidenciados na matriz de CRUD, no
capítulo Arquitectura de Aplicações.

4.4.1 Entidades informacionais
ID
Nome

E 01
Operador

Objectivo
Identificador

Principais
Atributos

Identifica um operador que tem acesso para operar na rede. Contém o número de localizações
onde opera e pode registar leitores.
N.º Operador






Nome
Morada
Tipo (Aéreo, Rodoviário, Marítimo ou Ferroviário)
Contacto
Lista Localizações

ID

E 02

Nome

Leitor

Objectivo

Identifica um leitor RFID de um operador que esteja a operar na rede para fazer leituras às tags.

Identificador

ID Leitor

Principais
Atributos

 Local
 Tipo (Portátil ou fixo)
 Tipo Reconciliação (4 tipos)
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ID
Nome

E 03
Cliente

Objectivo
Identificador

Principais
Atributos

Identifica um indivíduo/empresa que se regista no sistema, podendo a partir daí reservar viagens
e usufruir das funcionalidades do sistema.
N.º Cliente





Nome
Email
Telefone
Password

ID
Nome

E 04
Passageiro

Objectivo
Identificador

Principais
Atributos

Identifica um indivíduo que está registado como participante de uma viagem. Pode ser o próprio
cliente ou outro indivíduo que o cliente registou numa viagem.
N.º Passageiro








Nome
Identificação (BI ou Passaporte)
Numero de telemóvel
Cliente
Lista Tags
Viagem
Check-In

ID
Nome

E 05
Viagem

Objectivo

Representa uma viagem de um passageiro ou tag. A viagem é constituída por um ou mais troços
e pode englobar qualquer tipo de transporte (Aéreo, Rodoviário, Ferroviário, Marítimo).

Identificador

N.º Viagem

Principais
Atributos

 Lista troços (data)
 Lista de passageiros

ID

E 06

Nome

Troço

Objectivo

Representa um caminho entre dois locais. Tem um local de origem e outro local de destino.

Identificador

ID Troço

Principais
Atributos







Local Partida
Local Chegada
Hora Partida
Hora Chegada
Operador Transporte
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ID
Nome

E 07
Tag
Identifica uma etiqueta RFID que estará presente na bagagem de um passageiro ou no seu

Objectivo

próprio bolso. Permite seguir a localização do passageiro e das suas bagagens ao longo da
viagem.

Identificador

Principais
Atributos

Nº EPC





Passageiro
Tipo (Bagagem Porão, Bagagem Mão ou Passageiro)
Viagem
Descrição da leitura anterior (Local, Leitor, Data, Hora)

ID
Nome

E 08
Local

Objectivo

Identifica um local onde se opera na rede. Pode ser um aeroporto ou uma estação de comboios
de uma cidade, por exemplo.

Identificador

ID Local

Principais
Atributos

 Nome
 País
 Cidade

ID

E 09

Nome

Aviso

Objectivo

Identifica um incidente que tenha ocorrido com as bagagens de um passageiro.

Identificador

N.º Aviso

Principais
Atributos






Passageiro
Estado
Tipo
Tag

4.4.2 Matriz de relações entre entidades
A matriz representada na figura 28 tem como objectivo evidenciar as interligações que existem
entre as entidades informacionais identificadas para o sistema. As interligações identificadas
apenas mostram que entre as entidades existe uma relação, não sendo identificado o seu tipo
nem a sua cardinalidade.
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3
6

7
8

8

10

E09
Aviso

E08
2
4

5

9
11

10
11

9

Local

E07

E06
Troço

Tag

E05
Viagem

E03
Cliente

Passageiro E04

E02
Leitor

Operador E01

E01
Operador
1
E02
Leitor
1
E03
Cliente
E04
Passageiro
6
E05
Viagem
7
E06
Troço
E07
Tag
E08
Local
E09
Aviso
Figura 28 – Matriz de relação entre entidades.

12
13
14

12
13

14

A tabela 3 apresenta a justificação das ligações mencionadas na matriz anterior. Deve-se ter em
consideração que a matriz é simétrica, o que significa que só é necessário referir o par de
ligação. São referenciados os números colocados na matriz.
N.º

Ligação (Entidade/Entidade)

1

Operador

Leitor

2

Operador

Local

Justificação da Ligação
Operador regista Leitores para operar na sua área.
Operador tem localizações onde exerce o transporte de
passageiros.

3

Leitor

Tag

Leitor lê tags RFID.

4

Leitor

Local

O leitor está registado numa localização.

5

Leitor

Aviso

Avisos são originados num leitor.

6

Cliente

Passageiro

Cliente regista viagens para passageiros.

7

Cliente

Viagem

Cliente regista planos de viagem.

8

Passageiro

Viagem

Passageiro está associado a uma determinada viagem.

9

Passageiro

Tag

Passageiro tem um conjunto de tags, uma que o identifica e as

10

Viagem

Troço

Uma viagem é composta por um ou mais troços.

11

Viagem

Tag

restantes para identificação das suas bagagens.

Tag tem uma viagem quer irá fazer. A tag também tem de ter uma
viagem associado pois nem sempre as tags e os passageiros irão
juntos.

12

Troço

Local

Um troço é composto por dois locais, um de partida e outro de

13

Tag

Aviso

Avisos dizem respeito a uma tag.

14

Local

Aviso

Aviso é originado num local.

chegada.

Tabela 3 – Justificação das ligações entre entidades.
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4.4.3 Relação com a framework Zachman
A arquitectura de informação encontra-se representada na coluna dos dados, e pelas três
perspectivas de mais alto nível. Assim sendo, as células representadas são: âmbito X dados,
com catálogo das entidades envolvidas; modelo negócio X dados, com a descrição das entidades
informacionais e a sua relação com o negócio (secção 4.4.1); modelo sistema X dados, célula
descrita pela relação existente entre as várias entidades informacionais (secção 4.4.2).

4.5 Arquitectura de Aplicações
A arquitectura de sistemas de informação de uma organização é a identificação dos seus
sistemas de informação e das suas interdependências. Nasce do cruzamento da arquitectura de
processos com a arquitectura de informação. Um sistema de informação deverá ser
caracterizado por um nome que o identifique, a missão e os benefícios desse sistema, as
funcionalidades do sistema, a informação que gere e as dependências com outros sistemas.
Para a definição desta arquitectura, o alinhamento existente entre o negócio e a TI é crucial.
Representa-se em três dimensões na figura 29:
•

Processos vs SI – Foco na automação das actividades.

•

Aplicações vs Informação – Foco na gestão das réplicas de informação residentes nos
vários SI.

•

Processos vs Informação – Foco na coerência dos conceitos de negócio.

Figura 29 – Alinhamento entre as várias arquitecturas [55].
Como forma de garantir esse alinhamento, existem boas práticas, que se devem seguir na
elaboração de uma ASI, as quais podem ser verificadas através da análise da matriz de CRUD
resultante. Essas regras também são aplicadas na metodologia SOP como forma de garantir o
alinhamento entre Processos, Entidades e Business Solutions. As heurísticas são as seguintes:
•

H1 – Todas as entidades informacionais são lidas e criadas, pelo menos, por um
processo de negócio.

•

H2 – Uma entidade informacional não deve ser criada por mais do que um processo de
negócio.

•

H3 – Todos os processos de negócio devem criar, actualizar, eliminar ou ler, pelo menos,
uma entidade informacional.

46

•

H4 – Cada processo de negócio deve ser suportado por uma única aplicação.

•

H5 – Cada aplicação suporta, pelo menos, um processo de negócio.

•

H6 – Cada entidade informacional deve ser gerida apenas por uma aplicação.

4.5.1 Matriz de CRUD
A Matriz de CRUD tem como objectivo evidenciar a interacção que existe entre os processos de
negócio e as entidades informacionais identificadas para o sistema. A elaboração da Matriz tem
em consideração as acções que cada processo irá efectuar sobre as entidades, nomeadamente
no que se refere a criar, ler, alterar e apagar [55].
Na figura 30 está representada a contextualização que se consegue efectuar com a
representação de uma matriz para a realização de um SI. A partir da matriz de CRUD e seguindo
boas práticas na sua realização consegue-se encontrar manchas que identificam os SI, como
representa a figura pela seta 1. A partir da análise da matriz ainda se pode verificar que
processos de negócio estão associados ao sistema (seta 3), evidenciando a sua funcionalidade,
e que informação é gerida pelo sistema (seta 2). As dependências existentes entre sistemas
(seta 4) são percepcionadas através dos vários “Reads” ou “Updates” que um processo gerido
por um sistema tem de fazer, considerando a informação gerida por outro sistema [55].

Figura 30 – Contextualização dos SI na matriz de CRUD [55].
Para construir a matriz de CRUD de aplicações foi efectuado o seguinte procedimento:
1. Agrupamento dos processos com base na criação e manipulação de entidades comuns;
2. Aproximação das entidades criadas por cada grupo de processos agrupados no passo
anterior (como um todo).
A aproximação de processos, por um lado, e de entidades, por outro, resultou no aparecimento
de zonas em que se destacava um grande conjunto de C’s, R’s e U’s, dando origem a cada uma
das aplicações. O aparecimento de sobreposições e incongruências entre sistemas foi evitado
pois foram respeitadas as heurísticas para a realização da uma matriz CRUD.
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Figura 31 – Matriz de CRUD.

4.5.2 Descrição das aplicações propostas
ID

Apl01

Nome

Sistema de Gestão de Clientes

Objectivo

Gerir a relação entre os clientes e a organização

Descrição

1. Armazena as informações relativas aos
clientes

2. Permite consultar informação útil para o
Processos Suportados










Entidades Relacionadas

cliente.
Registar Cliente
Consultar Informação
Cliente: CRUD
Passageiro: R
Viagem: R
Tag: R
Aviso: R
Troço: R

Tabela 4 – Descrição da aplicação 1.
ID

Apl02

Nome

Sistema de Gestão Viagens

Objectivo

Dar suporte às actividades de planeamento de
viagens.

Descrição

Processos Suportados

Entidades Relacionadas

Tabela 5 – Descrição da aplicação 2.
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1.
2.











Armazena as informações relativas aos
passageiros e viagens.
Permite gerir o planeamento das viagens.
Criar Plano Viagem
Alterar Informação Viagem
Alterar Plano Durante Viagem
Apagar Informação Viagem
Substituir Plano Viagem
Cliente: R
Passageiro: CRUD
Tag: RU
Viagem: CRUD
Troço: R

ID

Apl03

Nome

Sistema de Gestão de Transporte

Objectivo

Dar suporte às actividades de transporte de
passageiros e bagagens.

Descrição

1.
2.












Processos Suportados

Entidades Relacionadas

Armazena as informações relativas às tags.
Permite gerir a mobilidade das tags.
Check-In
Gerir Leituras
Validar Partida
Validar Posicionamento
Prever Tráfego
Consultar Viagem da Tag
Passageiro: R
Tag: CRUD
Viagem: R
Leitor: R
Troço: R

Tabela 6 – Descrição da aplicação 3.
ID

Apl04

Nome

Sistema de Gestão de Incidentes

Objectivo

Dar suporte aos alertas gerados pela gestão das
tags.

Descrição

1.
2.

Processos Suportados









Entidades Relacionadas

Armazena a informação relativa aos avisos.
Permite gerir o tratamento de problemas nas
tags.
Lançar Alertas
Gerir Alertas
Tag: R
Leitor: R
Viagem: R
Troço
Aviso: CRUD

Tabela 7 – Descrição da aplicação 4.
ID

Apl05

Nome

Sistema de Gestão da Rede

Objectivo

Dar suporte às actividades de infra-estrutura da rede.

Descrição

1.
2.

Processos Suportados

Entidades Relacionadas










Armazena as informações relativas aos
troços, operadores, leitores e locais .
Permite gerir toda a infra-estrutura física de
suporte à reconciliação de passageiros e
bagagens.
Gerir Operadores
Gerir Leitores
Gerir Localizações
Estabelecer ligação à rede
Operador: CRUD
Leitor: CRUD
Local: CRUD
Troço: CRUD

Tabela 8 – Descrição da aplicação 5.
Na matriz representada na figura 32 cruzam-se os sistemas identificados com os responsáveis
pelos próprios sistemas. Esta relação é importante porque cada serviço identificado
posteriormente e associado a uma Business Solution (Aplicação) ficará sob a responsabilidade
do responsável da própria aplicação.

49

APL1

APL2

APL3

APL4

APL5

Gestor Dep. Operações
Gestor Dep. Planeamento
Gestor Dep. Infra-estrutura
Gestor Dep. Comercial
Gestor Dep. Incidentes
Figura 32 – Identificação dos responsáveis por cada aplicação.

4.5.3 Relação com a framework Zachman
A arquitectura de aplicações é suportada pela framework de Zachman em duas células: modelo
sistema X função, que é representada por um modelo lógico de sistemas suportado pelos
processos de negócio e informação, expressos pela matriz de CRUD; modelo sistema X pessoa,
descritivo das responsabilidades que cada elemento da organização tem com os sistemas da
organização.

4.6 Arquitectura Tecnológica
Neste capítulo pretende-se sugerir uma abordagem para a arquitectura tecnológica do sistema
TSMART. Alguns aspectos importantes para uma arquitectura tecnológica, como a segurança e a
disponibilidade, não são abordados na arquitectura. Na verdade, pretende-se apenas dar uma
ideia como é que a reconciliação de passageiros e bagagens passaria do papel para a prática.

Figura 33 – Arquitectura tecnológica.
A arquitectura tecnológica descreve uma plataforma que seja totalmente distribuída, quer dizer,
sem nenhum nó global. Desta forma podemos respeitar requisitos de escalabilidade e a
possibilidade de integração de vários operadores sem haver problemas de sobrecarga. A figura
33 descreve a arquitectura proposta. Cada entidade que escolha utilizar a plataforma TSMART
terá um concentrador e alguns leitores de RFID associados. A comunicação dos leitores pode-se
fazer através da rede ou sem fios, dependendo das necessidades do negócio. O conjunto de
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concentradores forma uma confederação de sistemas que comunicam usando a técnica peer-topeer (P2P), através de uma rede como a internet.
Um concentrador, quando entra na rede, anuncia a sua chegada a todos os restantes, para que
todos eles tenham conhecimento da sua presença. O sistema de cada concentrador mantém
apenas a informação necessária para efectuar a reconciliação entre o passageiro e as suas
bagagens. Essa informação irá deslocar-se de um concentrador para o próximo concentrador da
viagem seguindo o movimento das tags. Esta abordagem irá permitir que a informação esteja
onde é realmente importante, rapidamente acessível, e possibilita que cada concentrador guarde
a menor quantidade de informação possível. Uma procura adicional, baseada em P2P, permite
obter informação no caso de uma tag, de um passageiro ou da bagagem, emergida num local
diferente do que era esperado.
Os leitores serão responsáveis por ler as tags e enviar a informação para o servidor de RFID, que
se encarrega de processar essa informação, disponibilizando-a ao servidor aplicacional. O
sistema de leitura deverá ter as necessárias interfaces humano-máquina, para permitir
parametrizar os leitores consoantes as necessidades do TSMART.
Tendo em conta que um dos requisitos do sistema é a facilidade de integração de novas
funcionalidades, seguindo uma abordagem SOA, onde a necessidade de efectuar alterações é
constante, a arquitectura a utilizar em cada aplicação deverá ser de três camadas. Camada de
apresentação (Servidor WEB), mais próxima do utilizador e de mais alto nível, camada de lógica
(Servidor Aplicacional), que reflecte a lógica de negócio e a camada de dados (Servidor de Base
de Dados), que é o repositório de informação.

4.6.1 Relação com a framework Zachman
A arquitectura tecnológica é representada na célula modelo tecnológico X rede da framework de
Zachman. A célula tem o mesmo nome desta secção. Logo, a relação é perceptível à partida. No
entanto, como se verifica na imagem no anexo B, apenas metade da célula está pintada. Isto
deve-se ao facto da arquitectura tecnológica descrita não ter um nível de detalhe elevado,
representando-se vários componentes de hardware, nós e as suas ligações, embora tenham
ficado por representar diversos componentes, como os sistemas operativos, questões de
segurança, etc.

4.7 Arquitectura de Serviços
A Arquitectura de Serviços é um dos objectivos que se pretendia atingir desde o início do
projecto. Tal como referido no capítulo 3, a metodologia SOP que se usa para chegar à
Arquitectura de Serviços tinha em conta as várias arquitecturas da Arquitectura Empresarial e
que se descreveram no capítulo 4: Arquitectura de Negócio, englobando a Arquitectura
Organizacional e Arquitectura de Processos, a Arquitectura de Informação, a Arquitectura de
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Aplicações e Arquitectura Tecnológica (Fig. 15). Para obter estas arquitecturas recorreu-se à
metodologia de Arquitectura de Sistemas de Informação, descrita em 3.1.2, existindo uma
complementaridade das duas metodologias ASI e SOP, de modo a estender a arquitectura
empresarial com uma arquitectura de Serviços.
Nesta arquitectura procede-se à materialização da framework BPB-SOA, apresentada no capítulo
3.2 e descrita nas secções seguintes.

4.7.1 Business Solutions
Todas as arquitecturas necessárias para a realização da arquitectura SOA estão já explicitadas
nos capítulos anteriores. De acordo com a metodologia SOP, primeiro identificam-se as Business
Solutions, catalogando os processos e as entidades informacionais, realizando a matriz de CRUD
e o desenho dos processos de negócio. Dado que todos estes passos já foram feitos nas
secções anteriores, a descoberta de Business Solutions torna-se clara. As Business Solutions,
que contêm os serviços que implementam os processos de negócio, são as manchas
encontradas como aplicações na Arquitectura de Aplicações, pelo que teremos cinco Business
Solutions.

4.7.2 Business Services
Parte-se agora para a descoberta de Business Services. Tal como está descrito na figura 16, é
necessário identificar padrões de actividades ou sequências de actividades que sejam
reutilizadas nos diagramas. Optou-se por efectuar uma análise funcional para a descoberta de
serviços e comparar esses mesmos serviços com as heurísticas propostas na metodologia SOP.
Seguiram-se os passos descritos a seguir para a realização da analise funcional:
•

Seleccionar os sub-processos de mais baixo nível (geralmente actividades). A ideia de
não partir dos processos nesta fase é justificada pela reutilização. Verificar se são
automatizáveis. Entende-se por automatizável uma actividade que possa não ter
intervenção humana.

•

Descobrir padrões de sequências de actividades que se repitam em diversos diagramas
ou conjuntos de actividades que não sendo reutilizados, possam vir a ser no futuro.

4.7.2.1 1ª iteração
Na primeira iteração é feito um levantamento das actividades e de seguida procede-se à
identificação de quais são automatizáveis. Este trabalho já se encontra efectuado, porque na
especificação dos processos as actividades têm descrito o seu tipo, manual (M), automática (A)
ou semi-automática (S).
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4.7.2.2 2ª iteração
Importa referir que nesta secção estamos muitas vezes a lidar com actividades que representam
Information Services e Infra-structure Services, ambos descritos mais adiante. Logo não será
considerada a sua reutilização. A finalidade da sua descrição aqui consiste em agrupá-los com
outras actividades no sentido de encontrar padrões de reutilização, ou de potencial reutilização. A
tabela seguinte apresenta um resumo dos processos que contêm actividades automáticas e
dessas actividades os padrões que foram encontrados e originaram serviços.
Processo

Actividade

Alterar Informação Viagem

Actualizar Viagem

Alterar Informação Viagem

Actualizar Passageiro

Alterar Plano Durante
Viagem
Alterar Plano Durante
Viagem
Check-In

Actualizar Viagem

Consultar Informação

Verificar Autenticação

Consultar Informação

Notificar Autenticação Válida

Consultar Informação

Notificar Autenticação
Inválida
Consultar Informação Viagem

Consultar Informação

Serviço

Business
Solution

Heurística
SOP

Alterar Plano Viagem

BS2

B1, B4

Alterar Plano Viagem

BS2

B1, B4

Consulta Informação
Viagem

BS2

A3

Autenticação

BS1

B1

Consulta Informação
Viagem
Apagar Informação
Viagem

BS2

A3

BS2

A3, A5

Regista Passagem
Tag

BS3

B1, B2

Consulta Informação
Viagem
Lançar Alerta

BS2

A3

BS4

A3, A5

Criar Plano Viagem

BS2

B4

Autenticação

BS5

B1

Actualizar Passageiro
Consulta Informação Viagem

Consultar Informação
Viagem
Consultar Viagem Tag

Apagar Informação Viagem

Consultar Viagem Tag
Consultar Viagem Tag

Regista Nova Localização
Tag
Consulta Informação Viagem

Consultar Viagem Tag

Lançar Alerta

Criar Plano Viagem

Registar Viagem

Criar Plano Viagem

Regista Passageiros

Estabelecer ligação com a
rede
Estabelecer ligação com a
rede
Gerir Alertas

Verificar autenticação

Substituir Plano Viagem

Criar Plano Viagem

BS2

A5

Gerir Alertas

Consultar Informação Viagem

BS2

A3

Gerir Alertas

Enviar SMS Passageiro

Gerir Alertas

Registar Aviso Tratado

Consulta Informação
Viagem
Registar Aviso
Tratado

BS4

B2

Gerir Leitores

Verificar Autenticação

Gerir Leitores

Notificar autorização válida

Autenticação

BS5

B1

Gerir Leituras

Recebe Informação Leitura

Gerir Leituras

Regista Passagem
Tag

BS3

B1,B2

Gerir Leituras

Regista Nova Localização
Tag
Reconciliar Tags

Reconciliar

BS3

A3, A5

Gerir Leituras

Lançar Alerta

Lançar Alerta

BS4

A3, A5

Gerir Leituras

Apagar Informação Viagem

Apagar Informação
Viagem

BS2

A3, A5

Gerir Localizações

Regista Troços para local

Gerir Localizações

Enviar Email Notificação

Regista Local
Operação

BS5

B1, B4

Gerir Operador

Regista Troços para local

Recebe Informação Leitura

Notificar Erro Autenticação
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Gerir Operador

Enviar Email Notificação

Prever Tráfego

Registar Cliente

Consultar Viagens previstas
Operador
Procura Lista Passageiros
Troço
Verifica Tags do Passageiros
a caminho
Regista Cliente

Registar Cliente

Enviar Notificação de Erro

Registar Cliente

Registar Cliente

Validar Partidas

Reconciliar Tags

Validar Partidas

Obtem Master Tag
Passageiro
Procura Lista Passageiros
Troço
Lançar Alerta

Prever Tráfego
Prever Tráfego

Regista Local
Operação
Consultar Viagens
Operador

BS5

B1, B4

BS5

___

Consulta Informação
Troço

BS2

B1

Registar Cliente

___

BS1

Reconciliar

BS3

A3, A5

Consulta Informação
Troço

BS2

B1

Lançar Alerta

BS4

A3, A5

Consulta Informação
Troço

BS2

B1

Validar Posicionamento

Consulta Lista Passageiros
Troço
Localiza Passageiro

Validar Posicionamento

Lançar Alerta

Lançar Alerta

BS4

A3, A5

Validar Partidas
Validar Partidas
Validar Posicionamento

Tabela 9 – Descrição dos Business Services sugeridos.
Os Business Services encontrados podem ser visualizados na especificação dos processos, que
estão em Anexo A, representados pelas caixas verdes.
Todos os serviços sugeridos por análise funcional seguem uma de três abordagens, seguindo-se
a sua descrição:
•

Conjunto de actividades que, embora não estejam repetidas, poderão a vir a estar no
futuro, ou seja, potencialmente reutilizáveis. É o caso do serviço “Alterar Plano Viagem”,
por exemplo.

•

Uma actividade ou conjunto de actividades que se encontre replicada em vários
diagramas. O serviço “Lançar Alerta” é um destes casos intuitivos de reutilização.

•

Actividades que, embora não sejam iguais, tenham comportamentos semelhantes,
podendo levar a produção de serviços parametrizáveis que executam diferentes fluxos. O
serviço “Criar Plano Viagem” é um exemplo.

4.7.2.3 Comparação entre a análise funcional e as heurísticas SOP
Nesta secção efectua-se uma comparação entre os serviços encontrados por análise funcional e
as heurísticas para a descoberta de serviços propostas na metodologia SOP. Pela análise de
cada serviço sugerido pela análise funcional confirmam-se as heurísticas presentes na
metodologia SOP (Tabela 9). As duas excepções são serviços que, propostos por análise
funcional, representam potenciais reutilizações mas que não são ainda reutilizados, “Registo
Cliente” e “Consulta Viagens Operador”.
Apresenta-se agora, na figura 34, um exemplo da aplicação da heurística B2, na procura de um
grupo de actividades utilizado em múltiplos caminhos do diagrama (Critério da importância). No
processo “Gerir Alertas” esse grupo de actividades será composto por três actividades, a “Regista
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Aviso Tratado”, a “Envia SMS ao Passageiro” e a “Recebe Aviso”, pois estas actividades são
utilizadas em seis caminhos do diagrama. O processo acaba sempre com o envio de uma
mensagem e o registo de um aviso, dai o conjunto destas duas actividades ter sido considerado
um serviço por análise funcional.

Figura 34 – Exemplo da macro a correr a heurística B2 sobre o processo Gerir Alertas.

4.7.3 Information Services
Os Information Services foram identificados a partir da Matriz CRUD [51]. Segundo a metodologia
SOP, através da análise das acções efectuadas sobre a informação, Create, Read, Update ou
Delete, criam-se serviços para efectuar essas mesmas acções, ficando esses serviços à
responsabilidade da Business Solution responsável pela criação da entidade de informação.
Importa agora justificar a reutilização que se faz dos Information Services. Considere-se na matriz
CRUD representada na figura 35 o processo “Modificar Plano Viagem” e a Business Solution 2
que lhe dá suporte. Através da análise da matriz são sugeridos os seguintes serviços para a
Business Solution:
•

Serviços CRUD das entidades Passageiro e Viagem.

•

Serviços de leitura e actualização da entidade Tag e de leitura da entidade Troço e
Cliente.

Figura 35 – Identificação de Information Services de actualização através da matriz CRUD.
Considere-se depois o processo “Gerir Leituras” e a Business Solution 3 que lhe dá suporte.
Verificamos que, mais uma vez, é sugerido o serviço de “Read Tag”. Esta situação leva-nos a
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uma indefinição, pois existem dois serviços iguais em duas Business Solutions diferentes. No
entanto, esta situação não passa da reutilização do serviço de Read Leitor por parte do processo
“Modificar Plano Viagem”. Uma vez que a Business Solution responsável por gerir/suportar a
entidade Tag, segundo a matriz, é a BS3, é a ela que deverá ficar associado o serviço. Sempre
que o processo “Modificar Plano Viagem” necessitar deste serviço terá de reutilizá-lo através da
BS3 e não recorrer directamente à Business Solution que directamente lhe dá suporte (BS2).
Sempre que se identificar que um determinado processo utiliza um determinado Information
Service do tipo Read sobre uma determinada entidade, deverá ser reutilizado o serviço já
existente na Business Solution indicada na matriz como sendo a responsável pela gestão dessa
mesma entidade. Em relação ao serviço de actualização a situação é análoga. Em ambos os
casos, esta situação é permitida porque estamos a actualizar ou a ler o estado associado ao
identificador da entidade e não a partilhar esse identificador.

A metodologia SOP propõe que a identificação de Business Solutions seja feita com base nos
create e delete da matriz, para evitar problemas com a sobreposição de aplicações nas matrizes.
Esta abordagem significa que quem faz create irá criar o identificador para essa entidade e quem
faz o delete estará a invalidar o identificador dessa entidade. Estes serviços não serão
reutilizados fora da Business Solution que dá suporte à entidade [51]. Um exemplo da reutilização
do serviço de criação de uma entidade existe na matriz, representada no processo “Criar Plano
Viagem” e “Modificar Plano Viagem”. No entanto, como a reutilização ocorre dentro da mesma
Business Solution, não haverá a partilha da criação do identificador da entidade, sendo esta
situação permitida.

4.7.4 Business Infra-structure Services
Na terceira fase da metodologia SOP, o objectivo consistia em encontrar os Business Infrastructure Services, ou seja, serviços de baixo nível que não estão directamente relacionados com
o negócio. Estão representados em actividades automáticas, na especificação dos processos de
negócio, e são o “Enviar SMS”, “Enviar Email” e o “Ler Tag”.

4.7.4.1 Identificar as aplicações que suportam a implementação dos
Business Services
Segundo a metodologia SOP, qualquer serviço tem de estar associado a uma Business Solution,
que assumirá a responsabilidade da sua gestão. A relação dos serviços com as respectivas
Business Solutions encontra-se descrita na tabela 9. Existem situações de Business Services
sugeridos que são reutilizados por processos, os quais são geridos por diferentes Business
Solutions, levantando a questão de quem será o responsável pelo serviço? A resposta a esta
pergunta não surge da análise da Matriz CRUD. É necessário analisar com maior detalhe a
arquitectura de processos e a arquitectura de informação, para perceber com que entidades(s) se
relacionam a(s) actividade(s) constituinte(s) do serviço. Se se constata que essa(s) entidade(s)
são geridas por uma determinada Business Solution, então é a esta que o serviço deverá ser
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agregado. Caso contrário, se a actividade se relaciona com diversas entidades, cada qual gerida
por uma Business Solution diferente, já não é claro a que Business Solution deve ser agregado
esse serviço.
A seguir analisa-se o que foi descrito no parágrafo anterior com um exemplo prático: quem será o
responsável pelo serviço “Criar Plano Viagem”? A questão surge porque as actividades do
serviço são reutilizadas por processos geridos pela Business Solution 2 e pela Business Solution
4. Analisando as entidades informacionais relacionadas com as actividades, verificamos que são
criadas as entidades Viagem e Passageiro e actualizada a Tag. Como a metodologia SOP foca o
critério da agregação de serviços a Business Solutions pela criação de entidades, então a
decisão será a Business Solution 2 ficar responsável pelo serviço, pois é a responsável pela
criação das entidades Viagem e Passageiro. Para efectuar a actualização da entidade Tag,
reutiliza-se o serviço da Business Solution 3, tal como descrito no capítulo de Information
Services.

4.7.4.2 Inter-relacionar todos os serviços
Nesta secção pretende-se apresentar um diagrama geral da arquitectura de serviços. Na figura
36 está representada a relação entre os serviços das várias camadas. Por exemplo, o Business
Service “Consultar Informação Viagem” reutiliza-se em três Business Solutions, porque se usa o
serviço em vários processos que pertencem a diferentes Business Solutions. O Information
Service “Ler Troço” é reutilizado por vários Business Services, podendo essa situação ser
visualizada nos diagramas dos processos de negócio e na matriz de CRUD.
Por fim, refere-se que não se colocaram todos os Information Services na imagem devido ao
exagerado número de serviços existentes, que iriam tornar complexa a percepção da arquitectura
geral.

Figura 36 – Relação entre Serviços das várias camadas.
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4.7.5 Arquitectura Centralizada ou Distribuída
A implementação do protótipo, descrita mais à frente, foi realizada com uma arquitectura
centralizada. No entanto, para a implementação real do projecto, a arquitectura teria de ser
distribuída. Assim sendo, revela-se importante distinguir as implicações que a arquitectura
tecnológica terá na arquitectura proposta.
O desenvolvimento dos vários processos de negócio, da arquitectura de informação e de
aplicações é independente do tipo de arquitectura tecnológica. Estas fases podem ser feitas,
como acontece com frequência no mundo real, por pessoas que não têm conhecimentos
tecnológicos. No entanto, interessa perceber onde consistirá a diferença de uma abordagem
centralizada e de uma abordagem distribuída. Essa diferença surge ao nível dos serviços que
serão implementados, pois tecnologicamente não será igual efectuar o desenvolvimento de
serviços para uma arquitectura centralizada e para uma arquitectura distribuída. Ou seja, a
grande diferença reside no tipo de serviços tecnológicos que os serviços das camadas de
negócio irão usar.
Partindo do pressuposto que a arquitectura está centralizada, o serviço de consulta de
informação da viagem irá apenas efectuar uma consulta à base de dados central para recolher a
informação pretendida. No entanto, se se tratar de uma abordagem distribuída, e tal como
referido na arquitectura tecnológica, a informação para a reconciliação dos passageiros e
bagagens segue a mesma rota dos passageiros ao longo da viagem. Acontece que se uma
bagagem for para um local não esperado, esse concentrador não terá informação sobre a tag e o
passageiro, o que levará a que o serviço de consulta de informação da viagem não seja feito a
nível local mas através de um mecanismo de broadcast, ficando a aguardar a resposta do
concentrador que tem essa informação.
No caso do serviço de registo de planos de viagem, numa perspectiva distribuída passa-se a
informação ao concentrador onde se dará o início da viagem. No caso da arquitectura estar
centralizada bastava colocar essa informação na base de dados central. Ou seja, a diferença é
em que base de dados se coloca a informação, havendo a necessidade de um levantamento de
requisitos rigoroso para que tudo funcione correctamente.
Importa referir nesta fase que os serviços de negócio obtidos não serão alterados, os serviços
tecnológicos que irão suportar a sua implementação é que poderão diferir consoante o tipo de
arquitectura tecnológica.

4.7.6 Relação com a framework Zachman
A arquitectura de serviços é uma nova abordagem na representação das arquitecturas
empresarias. Tendo em conta que a arquitectura de serviços está relacionada com a reutilização
e integração, a opção foi relacionar esta arquitectura com 3 células representativas da integração
de sistemas [59]: modelo sistema X dados, porque esta célula representa a relação entre as
várias entidades informacionais; modelo sistema X função pois nesta célula representa-se a
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arquitectura de aplicações que está na base da descoberta de serviços; e modelo sistema X rede
que contém a representação lógica da arquitectura de sistemas distribuídos.
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5 Protótipo
Depois de se ter obtido o catálogo de serviços que serão necessários para a realização do
sistema, partiu-se para a última fase do projecto, que consistiu na implementação de alguns dos
serviços encontrados.
Começou-se por realizar uma arquitectura de componentes e de deployment, representada na
figura 37, que irá suportar a implementação dos serviços. Esta arquitectura será composta por
quatro elementos fundamentais:
•

Portal

•

Aplicação de Lógica de Negócio

•

Aplicação de Base de Dados

•

Aplicação de Gestão RFID

Portal Cliente/Operador

Aplicação WEB
(ASP .NET)

Aplicação Lógica de Negócio

Web Services (http)

Aplicação Lógica de
Negócio
(BizTalk)

Servidor Web
(Microsoft ISS)

Servidor Web
(Microsoft ISS)

Servidor Aplicacional
(Microsoft IIS)

Servidor Aplicacional
(Microsoft IIS)

Orquestador de
Mensagens
(Microsoft BizTalk
2006)

Microsoft SQL
Server 2005

Aplicação de
Comunicação
com a Base de Dados
(BizTalk)

Web Services

SQL

Aplicação de Base de Dados

Microsoft SQL Server
2005

Aplicação Gestão RFID

Microsoft BizTalk RFID

Figura 37 – Arquitectura de Componentes e de Deployment.
O Portal irá suportar a interface com os utilizadores do sistema. Nesta fase serão implementadas
as actividades semi-automáticas representadas nos processos de negócio anteriormente
analisados.
A aplicação de lógica de negócio irá dar corpo ao catálogo de serviços encontrados. É nesta fase
que serão implementados os serviços correspondentes às actividades automáticas dos
processos de negócio. Nesta aplicação faz-se também a gestão dos serviços que gerem a
informação.
60

A aplicação de base de dados irá suportar as entidades de informação necessárias ao modelo de
negócio.
A aplicação de gestão de RFID é a aplicação que irá fornecer as leituras feitas nas tags. Esta
aplicação servirá de ponte para a integração dos leitores físicos de RFID e a aplicação de lógica
de negócio.

5.1 Tecnologia Usada
5.1.1 Windows Server 2003
O Windows Server 2003 foi o sistema operativo utilizado para a implementação dos serviços,
pois era sistema operativo que suportava a tecnologia a utilizar, nomeadamente o Biztalk Server
2006 R2.

5.1.2 Framework .NET
A framework .NET tem uma grande biblioteca de soluções pré-codificadas para problemas de
programação comuns e gere a execução de programas escritos especificamente para a
framework.

5.1.3 ASP .NET
O ASP.NET é parte constituinte da arquitectura da framework .NET e permite a construção de
web sites. O portal apresentado no capítulo anterior foi implementado com esta tecnologia. Tal
decisão deve-se ao facto de se estar a utilizar a framework .NET dispensando recorrer a outro
tipo de tecnologia. Assim construiu-se o portal que suportará a camada de apresentação do
sistema.
O site foi construído recorrendo a um conjunto de funcionalidades gráficas disponibilizadas pela
framework .NET que automaticamente transformam toda a funcionalidade gráfica em código,
muito parecido com HTML. Esta parte denomina-se por lado cliente do site e é a parte do sistema
que ficará visível aos utilizadores do sistema. O lado servidor do site está construído através da
linguagem de programação C#, uma das disponibilizadas pela framework, onde se constrói toda
a lógica da camada de apresentação e comunicação com a camada de lógica de negócio. A
tecnologia utilizada para a comunicação entre as duas camadas foi os web services, tal como
está representado na figura 37.
Para a construção do site foi muito útil o guia disponibilizado pela Microsoft [41], onde se refere
um dos principais aspectos utilizados, as Master Pages. As Master Pages permitem que se
defina a estrutura de uma página Web. Parte-se da sua interface e assim pode-se reutilizar esta
interface em qualquer página que se pretenda, fazendo com que só a restante parte da página
seja modificável.
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5.1.4 Visual Studio 2005
O Microsoft Visual Studio é um pacote de programas da Microsoft para o desenvolvimento de
software, especialmente dedicado à framework .NET e às linguagens de programação Visual
Basic e C#.

5.1.5 BizTalk Server 2006 R2
O Biztalk utiliza-se para resolver problemas que as empresas encontram quando pretendem
automatizar os processos de negócio. Usualmente, esses problemas passam pela necessidade
de integrar múltiplos sistemas heterogéneos e de comunicar com parceiros externos. Dispõe de
ferramentas

de

desenvolvimento,

administração

e

monitorização,

algumas

das

quais

representadas na figura 38 pelas caixas azuis.

Figura 38 – Biztalk Server 2006 [42].
A grande maioria dos processos de negócio actuais depende em parte do software. Enquanto
que alguns desses processos são suportados por uma única aplicação, muitos outros dependem
de diversos sistemas. Em alguns casos, esse software foi criado em diversas ocasiões, em
diferentes plataformas e usando distintas tecnologias. Automatizar esses processos requer ligar
vários sistemas.
Existem dois cenários principais na integração de aplicações:
•

EAI, Enterprise Aplication Integration, que consiste em ligar aplicações existentes dentro
da mesma organização.

•

B2B, Business to Business, que permite integrar aplicações de diferentes organizações.

O primeiro caso está representado na figura 39. No exemplo, uma aplicação de inventário verifica
que o valor de um determinado item está abaixo do mínimo desejável, fazendo com que seja
lançado um pedido para o restabelecimento do stock. Este pedido é enviado para uma
orquestração Biztak, que trata de reencaminhar o pedido para o ERP da organização, a fim de

62

requisitar o pedido de compra. O ERP responde enviando uma mensagem para o motor do
Biztalk Server que irá concluir o processo ao informar o sistema de execução de que o artigo
deve ser encomendado [42].

Figura 39 – Exemplo de integração EAI [42].

5.1.5.1 BizTalk Server 2006 Engine
O Biztalk Server 2006 Engine é o coração do produto. Da sua estrutura destacam-se as
principais funcionalidades:
•

Serviços de comunicação e de transformação de mensagens XML.

•

Serviços de orquestração que permitem automatizar os vários passos de processamento
(workflow).

•

Capacidade de interacção com sistemas externos através de adaptadores próprios.

•

Possibilidade de integração com web services.

Recuperando o exemplo da figura 39, cada aplicação pode comunicar através de um protocolo
diferente e com formatos de mensagem específicos dessa aplicação. O Biztak tem de ser capaz
de comunicar com cada aplicação através do seu protocolo nativo, e também de conseguir
converter as mensagens para o formato exigido pelos outros sistemas. Toda a comunicação
entre o Biztalk e os outros sistemas é baseada na troca de mensagens. O motor de mensagens
do Biztalk recebe mensagens, identifica o seu formato, extrai os elementos da mensagem, aplica
regras de encaminhamento e entrega as mensagens no destino. Durante este processamento, o
Biztalk usa uma base de dados chamada MessageBox. Normalmente o processamento a aplicar
a cada mensagem define-se por uma ou mais orquestrações. Os serviços de mensagens e de
orquestração estão representados na figura 40.
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Figura 40 – Arquitectura do motor de mensagens do BizTalk [43].

5.1.5.2 BizTalk RFID
O BizTalk RFID contém uma arquitectura que se encontra representada na figura 41, seguindo
uma abordagem em camadas, das quais se distinguem [45]:

•

Device Service Provider Interface

•

Event processing engine

•

Object model (OM) and APIs

•

Designers, tools, and adapters

Figura 41 – Arquitectura do Biztalk RFID [44].
Device Service Provider Interface
No BizTalk RFID, a abordagem seguida consiste em adicionar uma camada de software à
tecnologia, de forma a permitir que todos os tipos de dispositivos RFID, incluindo os actuais, os
futuros, sensores ou leitores EPC sejam incorporados de uma maneira fácil e que estejam
prontos a usar. O resultado pretendido é semelhante aos ratos usados nos computadores hoje
em dia, ou seja, independentemente da marca, o que se pretende é ligá-lo e que ele funcione.
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Esta camada é composta por um conjunto de APIs genéricas e extensíveis que ajudam os
vendedores de hardware a construir drivers e interfaces que permitam aos dispositivos RFID
trabalhar sem esforço num ambiente Microsoft. Para facilitar tal integração, é fornecido um SDK
que permite normalizar a comunicação de diferentes protocolos e suportar diferentes tipos de
leitores.
Event processing engine
O motor de processamento de eventos é o componente nuclear do BizTalk RFID, que ajuda um
programador a criar, desenvolver e gerir processos lógicos que são independentes do tipo de
dispositivo e do protocolo de comunicação. A figura seguinte demonstra o motor de
processamento de eventos e a sua interacção com outros blocos da arquitectura Biztalk RFID
[46].

Figura 42 – Motor de Processamento de Eventos [46].
Um evento é gerado quando um dispositivo lê uma tag. O elemento principal do motor de
processamento de eventos é o pipeline de eventos despoletado com a entrada da leitura de uma
tag. Usando o modelo de objectos e as ferramentas RFID, descritas em baixo, o programador
consegue construir uma árvore de processamento de eventos que pode escalar entre o simples e
o complexo. O uso de dispositivos lógicos no motor de processamento de evento permite que o
processo seja totalmente independente da infra-estrutura física.
Um aspecto essencial do motor de processamento de eventos é o event hander. Dependendo do
cenário de negócio, o event handler pode executar código baseado na framework .NET ou
baseado em regras de negócio com o intuito de o filtrar, alertar ou transformar o evento.
Object model (OM) and APIs
O BizTalk RFID fornece um modelo de objectos e APIs que ajudam os programadores a
desenhar, estender e gerir soluções RFID. Isto inclui as ferramentas necessárias para o desenho
e deploy dos pipelines necessários para filtrar, agregar e transformar dados em informação útil.
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Usando o modelo de objectos em conjunto com as APIs, consegue-se criar uma variedade de
ferramentas para gerir o Biztalk RFID, que inclui a gestão de dispositivos, desenho e extensão de
processos, seguimento de eventos e monitorização.
Designers, tools, and adapters
Consiste em duas ferramentas básicas fornecidas com o BizTalk RFID: uma consola de
administração, chamada RFID Manager, e uma ferramenta de composição de regras de negócio.
Os adaptadores permitem uma efectiva troca de dados entre o Biztalk RFID e outros sistemas.

5.1.5.3 BizTalk Web Services Publishing Wizard
Permite ao programador publicar uma orquestração efectuada em BizTalk como um web service,
sem ter de efectuar qualquer linha de código. Ao fazer isto, é possível expor a funcionalidade de
uma orquestração para terceiros.

5.1.6 SQL Server 2005
O SQL Server 2005 foi a base de dados utilizada para suportar o modelo de negócio. Esta
decisão acabou por não gerar problemas, pois já se utilizava esta base de dados para suportar o
Biztalk Server.

5.1.7 DLP RFID1
O leitor físico utilizado foi disponibilizado pela Link Consulting, e é da DLP Design. O modelo
consiste no DLP RFID1, que permite a escrita e a leitura de tags com protocolos de comunicação
ISO 15693 e ISO 18000-3. O fornecedor do leitor disponibiliza suporte para o BizTalk RFID,
existindo disponível o driver que permite fazer a integração entre o dispositivo físico e o BizTalk
RFID. Basicamente, este driver corresponde à camada de software descrita anteriormente, DSPI
do BizTalk RFID.

5.2 Arquitectura 3-Tiers
No desenvolvimento do protótipo foi seguida uma abordagem de três camadas (Fig. 43), com
uma camada de apresentação representada no portal, uma camada de lógica de negócio onde
se encontram os diversos serviços implementados e uma camada de dados representada na
aplicação de base de dados.
Esta arquitectura é uma extensão ao modelo cliente/servidor, onde o processamento de
informação não critica é feito do lado do cliente e as funções criticas são processadas do lado do
servidor. O objectivo pretendido consiste em separar em diferentes camadas os serviços que
automatizam os processos de negócio, os dados que suportam os processos e a apresentação
do protótipo.
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Figura 43 – Arquitectura 3 camadas Cliente/Servidor [61].

5.3 Implementação
Para implementar os serviços partiu-se o seu desenvolvimento em quatro fases, correspondentes
a cada uma das aplicações pretendidas:
•

Aplicação de Base de Dados

•

Aplicação de Lógica de Negócio

•

Portal

•

Aplicação de Gestão RFID e integração com Lógica de Negócio.

Realça-se ainda que o protótipo foi implementado numa arquitectura centralizada.

5.3.1 Aplicação de Base de Dados
Começou-se com a criação de uma base de dados, no SQL Server 2005, e de um conjunto de
tabelas que suportassem o modelo de negócio proposto e as entidades de informação
apreendidas durante a fase de análise. De seguida programou-se os stored procedures que
permitem o acesso às tabelas, pois foi usado um wizard do Biztalk que permite às orquestrações
o acesso à base de dados através de stored procedures.

5.3.2 Aplicação de Lógica de Negócio
Passada a fase anterior, iniciou-se o desenvolvimento dos serviços encontrados anteriormente,
através de orquestrações em Biztalk. Um exemplo de uma orquestração em BizTalk encontra-se
representado na figura 44.
Os primeiros serviços implementados foram os Information Services, que são os de suporte para
criar, alterar, ler e apagar as entidades de informação. Numa segunda fase, começou-se então a
implementar os Business Services encontrados que correspondem a actividades automatizáveis
dos processos de negócio. Aqui já se usam web services, os quais permitem que se chame uma
orquestração através de outra orquestração. Todos os serviços foram testados por intermédio de
ficheiros XML para averiguar a correcção dos serviços.
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Figura 44 – Exemplo de uma orquestração em Biztalk.

5.3.3 Portal
De seguida implementou-se um site, pois foi a forma definida para a interacção entre os
intervenientes do sistema e o TSMART e a maneira de testar os serviços implementados através
de uma interface mais agradável do que ficheiros XML. Esses testes serão referenciados no
capítulo 7, de validação.

5.3.4 Aplicação Gestão RFID
Por fim, e dado que era uma tecnologia completamente nova, preencheu-se algum tempo a
perceber como é que o Biztalk RFID funciona. Efectuaram-se os tutoriais do Biztalk RFID
disponíveis na internet [47], permitindo perceber como se efectuam processos RFID e event
handlers, simulação de dispositivos físicos e simulação da passagem de tags reais pelos leitores.
Uma ferramenta importante é RFID Manager, onde se faz toda a gestão da aplicação de RFID.
Uma imagem da aplicação encontra-se disponível na figura 45. Esta ferramenta permite criar
processos, associar event handlers aos processos, criar dispositivos lógicos e integrar leitores
reais.

Figura 45 – RFID Manager.
Para o Biztalk RFID funcionar correctamente é necessário criar um processo RFID. A figura 45
apresenta dois processos, um dos quais, o TsmartProcess, encontra-se no estado ligado. Esse
processo tem associados dois event handlers, que serão descritos adiante. Ao processo está
também associado um logical device, que por sua vez está ligado a um dispositivo físico. Na
68

figura 46 estão descritos exemplos de leituras efectuadas pelo leitor e que são percepcionadas
pelo RFID Manager.

Figura 46 – Visualização da passagem de tags nos processos RFID.
Para o processamento das tags foram efectuados dois event handlers, ambos em C#, que
permitam processar as leituras efectuadas às tags. Cada leitura retorna um identificador, que é o
identificador da tag representado em hexadecimal (Fig. 46). O primeiro event handler pretendia
filtrar leituras repetidas num determinado intervalo de tempo, ou seja, uma tag, ao passar na zona
de alcance da antena de um leitor, está constantemente a enviar sinais indicando a sua presença
e pretendia-se que essas várias sinalizações de presença fossem entendidas como uma única.
O segundo event handler permite o envio de um evento para o serviço que gere as leituras de
tags na camada de lógica de negócio, sendo esta integração feita através de web services. É
aqui que se efectua o ponto de ligação entre a camada de lógica de negócio e a aplicação de
gestão RFID. Este serviço, de gestão das leituras constitui o serviço principal para a reconciliação
de passageiros e tags, no sentido que ele é que irá originar possíveis problemas nas bagagens.
A identificação do leitor faz-se como parâmetro no RFID Manager, dado que apenas se dispunha
de um dispositivo físico. A partir desta identificação, o sistema percebe qual dos tipos de leitor
estará associado a este identificador e executa o fluxo de processamento correspondente. Esta
situação é semelhante a uma regra de negócio.
Como foi dito na secção anterior, o fabricante de hardware deve produzir drivers que permitam
integrar o leitor com o Biztalk RFID e uniformizar a comunicação entre o leitor, que tem um tipo
de dados próprio, e o tipo de dados interpretado pelo BizTalk. Cada leitura que chega ao Biztalk
RFID é interpretada como um TagReadEvent e portanto a camada DSPI descrita deve ser capaz
de transformar a informação contida na tag num TagReadEvent. Um exemplo de um
TagReadEvent encontra-se descrito na figura 47.
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Figura 47 – Exemplo de ficheiro XML que representa a passagem de uma tag por um leitor.
Por fim, procedeu-se à instalação dos drivers DSPI [48] do leitor físico DLP RFID1 (Fig. 48), que
permitiram efectuar leituras das tags físicas existentes na Link. Toda a infra-estrutura física está
pronta para ser usada e as leituras às tags reais irão gerar eventos que são tratados pela lógica
de negócio, permitindo, por exemplo a geração de alertas e a sua posterior visualização no site.

Figura 48 – Imagem do leitor físico usado no protótipo [48].
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6 Validação
A validação que se efectua à solução consiste em validar os serviços obtidos através de
verificações práticas, ou seja, através do protótipo implementado. A validação irá englobar vários
tipos de serviços sugeridos na Arquitectura de Serviços.
O primeiro teste que se descreve diz respeito ao serviço tecnológico de leitura de tags. Como se
verificou no capítulo anterior, foram testadas leituras a tags reais, sendo estas realizadas com
sucesso. A sua passagem era detectada pelo Biztalk RFID, como se apresenta na figura 46, e a
filtragem feita por um handler que permitiu passar à lógica de negócio apenas os eventos que
interessavam.
No entanto, refere-se que nem todos os serviços foram implementados, devido à falta de tempo e
porque era apenas pretendido efectuar um protótipo para a solução. Assim sendo, demonstra-se
agora um conjunto de imagens retiradas do protótipo, que permite validar alguns dos serviços
produzidos.
Na figura 49 aparece um exemplo do ecrã inicial. Neste ecrã é possível registar novos clientes ou
efectuar o log-in no sistema. O log-in pode ser feito por operadores, clientes ou administradores
do TSMART.

Figura 49 – Ecrã inicial do protótipo.
Após a introdução do identificador do utilizador e da respectiva password, é verificada a sua
autorização de acesso ao sistema. Caso seja válida, ter-se-á acesso a um ecrã com um menu
lateral, permitindo que os utilizadores efectuem algumas funcionalidades. Os ecrãs da gestão da
rede, por pessoal responsável pelo TSMART, permitem o registo de operadores e o registo de
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localizações onde estes operadores operam na rede. É a partir do registo destas localizações, no
protótipo, que os clientes podem escolher os troços da viagem.
Caso seja um cliente a entrar no sistema, este teria outro menu de funcionalidades à sua
disposição. As funcionalidades são o registo de viagens, a consulta de avisos ou a consulta da
sua informação. No registo de viagens, representado na imagem da figura 50, onde o cliente
pode escolher os vários troços da viagem e a data da ocorrência da viagem e de seguida pode
escolher quantos passageiros tem a viagem, podendo depois registar também a informação dos
passageiros nos ecrãs seguintes. A consulta de avisos é semelhante à que se faz nos
operadores, isto é, os clientes têm acesso a toda a informação dos avisos, onde ocorrem, etc,
mas não conseguem alterá-lo como o operador.

Figura 50 – Ecrã de registo de uma viagem por um cliente.
A consulta de informação do cliente dá-lhe acesso a um ecrã com a sua informação pessoal,
onde poderá consultar as suas viagens registadas, os passageiros que pertencem à viagem e, se
pretender, pode alterá-la, adicionando passageiros (Fig. 51).

Figura 51 – Ecrã de consulta de informação por parte do cliente.
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No caso de ter sido um operador a entrar no sistema, há três funcionalidades, que são o registo
de novos leitores, o check-in ou a consulta de avisos (Fig. 52). O registo de leitores permite
associar identificadores de leitores à localização onde o operador opera. O check-in permite em
três passos registar a tag que identifica o passageiro, as tags associadas à bagagem de porão e
as tags associadas à bagagem de mão, através da passagem de tags reais pelo leitor físico
disponível. Assim o sistema fica a conhecer que tags pertencem ao passageiro e qual o seu tipo.
A partir deste momento simula-se a passagem do passageiro através de leitores num aeroporto,
igualmente com a passagem de tags reais no leitor físico disponível. Apesar de o leitor ser o
mesmo, o sistema adquire comportamentos diferentes consoante o identificador do leitor que é
parametrizado no RFID Manager, ou seja, o ID do leitor está associado a um tipo, que pode ser
check-in, reconciliação total, parcial ou apenas registo passagem. Testou-se os casos em que as
tags passam todas juntas num leitor de reconciliação total e não há geração de erros, as
passagens em que a reconciliação gera erros e situações de aparecimento de tags em locais não
esperados, todos eles com sucesso.
Na figura 52 apresenta-se o caso da consulta de erros que forem despoletados pelos leitores do
próprio operador. Caso existam erros, a sua resolução será da responsabilidade do operador.
Como se verifica pela imagem, existe um erro com uma tag, que ocorreu na zona de acção do
operador. O aviso criado contém um número de erro, a data da ocorrência, o identificador da tag
envolvida, a descrição do erro que neste exemplo é a passagem de um passageiro por um leitor
sem toda a sua bagagem prevista, a localização do erro dentro da zona de acção do operador e
o estado em que se encontra. Para além desta informação o operador tem um link denominado
change a azul, que permite ao operador visualizar a informação relativa à viagem da tag,
observar os vários troços onde é esperado passar e alterar a sua viagem caso seja necessário.
Este ecrã está apresentado na figura 53.

Figura 52 – Ecrã de um operador a consultar avisos.
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Figura 53 – Ecrã de consulta da viagem de uma tag.
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7 Conclusões
O projecto foi planeado com três objectivos. O primeiro consistia em produzir uma arquitectura de
processos para a resolução dos problemas que existem na reconciliação entre passageiros e
bagagens, numa perspectiva de viagem multi-modal, recorrendo à tecnologia RFID. O segundo
objectivo pretendia que a concepção do sistema seguisse uma metodologia para desenvolver
uma arquitectura SOA, como forma de criar um novo cenário de teste para a metodologia em
investigação. Por fim, pretendia-se criar um protótipo para validar se os vários serviços
encontrados tinham correspondência no modelo de negócio proposto.
O primeiro objectivo insere-se numa proposta inovadora, pois actualmente não existe um modelo
de negócio que espalhe a reconciliação de passageiros e bagagens. Assim sendo, é importante a
realização de uma arquitectura de processos. A sistematização dos processos antes destes
existirem na prática permitirá fornecer um suporte para a difícil comunicação entre o pessoal de
negócio e o pessoal de sistemas de informação. O modelo desenvolvido serve de guia para a
implementação real da plataforma tecnológica a aplicar, permitindo identificar e medir a
ocorrência de problemas, através dos seus pontos de controlo. Por outro lado, fornece
informação útil à formação dos utilizadores, pois todos têm noção das diferentes actividades que
terão de desenvolver.
Ao nível do negócio é de grande importância a integração dos vários operadores. Principalmente
os gestores dos aeroportos, devem ter consciência que a integração, tal como acontece com as
redes de telecomunicações, resolve o grande problema que é a perda das bagagens no
transporte aéreo. Por ano, são perdidas ou reenviadas milhares de bagagens, que originam
elevados prejuízos, além do incómodo causado à satisfação do cliente. Muitos dos operadores
nem sequer se apercebem dos problemas que ocorrem nas bagagens até serem confrontados
pela perda das malas dos passageiros. O sistema analisado permite avisar o operador da
ocorrência desses problemas e proporciona informação que reduz o tempo necessário ao reenvio
de uma bagagem.
A viabilidade do sistema será reforçada se aderirem vários operadores à sua utilização. De facto
no caso do sistema ser usado por um número reduzido de operadores, as tags correm o risco de
ser lidas apenas num local e pode não voltar a haver controlo noutro local, perdendo assim o
objectivo de multi-modalidade ou multi-operador que se pretende com o sistema. Por isso, é
conveniente que exista uma rede de utilizadores o mais extensa possível.
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O segundo objectivo consistia na concepção de uma arquitectura SOA seguindo uma
metodologia que garantisse o alinhamento entre o negócio e o TI. Foi feita uma análise funcional
dos processos e, posteriormente, uma comparação com as heurísticas da metodologia. Verificouse que quase todos os serviços propostos têm correspondência nas heurísticas.
Acrescenta-se ainda o facto da importância destas duas fases de desenho permitirem ter
rastreabilidade. Assim, o impacto da alteração dos processos de negócio poderá ser sempre
avaliado, dado que alterações ao nível dos processos irão sempre repercutir-se nos sistemas da
organização. Esta abordagem poderá ainda ser útil em propostas de projecto como o Mala
Segura, em desenvolvimento na LINK, e não só no projecto TSMART.
O terceiro objectivo pretendia validar que os processos de negócio satisfazem a resolução dos
problemas envolvidos. Foi testado um cenário de utilização com tags reais com sucesso. Há que
referir a importância da rapidez com que se gera um aviso caso ocorra um problema com as
bagagens. O Biztalk RFID permite, no seu motor de eventos, tratar as leituras feitas às tags e
aplicar-lhes regras de negócio. Por outro lado, essa informação poderá ser passada directamente
para a camada de negócio. O compromisso entre a flexibilidade e o desempenho do sistema
revela-se crucial para que o modelo de negócio tenha sucesso.
Com vista à completude do projecto, propõe-se a realização de investigação noutras áreas:
•

Um projecto mais tecnológico que efectue um estudo exaustivo dos RFIDs e que avalie a
sua capacidade para suportar o modelo de negócio proposto. Neste caso, será muito
importante analisar certos requisitos, como a distância a que os leitores são capazes de
ler tags, a sua fiabilidade ou a segurança para efectuar leituras.

•

Sugere-se ainda a aplicação da ideia do projecto a um caso real, onde se teste o
comportamento das tags numa viagem entre dois locais físicos e com grande quantidade
de tags.

De qualquer modo, o trabalho executado constitui uma base inovadora para solucionar a
complexidade que representa o encaminhamento das bagagens em transportes na sociedade
tecnológica em construção no século XXI.
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Anexo A
Alterar Informação Viagem
Cliente

Alterar Viagem
Requisita
Viagem (S)
Fim
Recebe
Confirmação

Acrescentar Passageiro
Fornece
Detalhes
Passageiro (S)
ApagarPassageiro
Indica
Passageiro (S)

Dep.
Planeamento

Alterar Plano Viagem
Actualizar
Passageiro (A)

Actualizar
Viagem (A)

Apagar
Passageiro (A)

Troços

Viagem

Passageiro

Passageiro

Registar
Passageiro (A)

Alterar Plano Durante Viagem
Operador

Alterar Viagem
Requisita
Viagem (S)

Dep.
Planeamento
Troços

Recebe
Informaçao
Viagem

Escolhe Troços
(S)

Alterar Plano Viagem

Consultar Informaçao
Viagem
Consulta
Informaçao
Viagem

Fim
Actualizar
Passageiro (A)

Actualizar
Viagem (A)

Actualizar Tag
(A)

Passageiro

Viagem
Troços
Viagem
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Passageiro

Tag

Apagar Informação Viagem
Dep.
Planeamento
Fim Viagem

Fim
Apagar
Passageiros da
Viagem (A)

Recebe Nr
Viagem (A)

Apagar Viagem
(A)

Passageiro

Viagem

Check-In Viagem
Passageiro
Passageiro Inicia Viagem
Nr
Passageiro

Fornece Numero
Passageiro (M)

Operador
Insere Numero
Passageiro (S)

Recebe
Informação
Viagem (A)

Requisita
Leitura Master
Tag (S)

Requisita Leitura
Hand Luggage
Tags (S)

Requisita Leitura
Luggage Tags (S)

Le Tag RFID (A)

Le Tag RFID (A)

Le Tag RFID (A)

Envia
Informação
Tags (S)

Dep.
Operações
Tag
Fim Check-In
Registar Tag
(A)
Passageiro

Passageiro

Dep.
Planeamento

Consulta Informação Viagem

Viagem

Consulta
Informação
Viagem (A)
Troços
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Consultar Informação
Cliente

Não
Dados
Cliente

Escolhe tipo de
Consulta (S)

Consulta infomacao

Sim

Apagar Plano?

Indica Dados
Cliente

Alterar
Informaçao
Viagem

Saida
Fim

Cliente

+

Notifica Apagar
Viagem

Não

Sim

Aviso
Procura Info
Aviso Cliente (S)

Recebe
Informaçao
Avisos

Recebe
Informação
Viagens

Procura
Informação
Cliente (S)

Alterar Plano?

Dep. Comercial
Autenticaçao
Verificar
autenticaçao(A)

Cliente

Notifica
Autenticaçao
Válida (A)

AutenticaçaoVálida?
Notifica
Autenticaçao
Invalida (A)

Sim
Não

Dep.
Planeamento

Troços
Consulta Informação Viagem
Apagar Informação Viagem
Consultar
Informação
Viagem (A)

Cliente

Apagar
Informação
Viagem
+

Viagem

Dep. Incidentes

Consultar
Avisos Cliente
(A)

Aviso

Consultar Viagem Tag
Operador

Bagagem Perdida

Fim
Recebe
Informaçao
Viagem da Tag

EPC
Number

Le Tag RFID (A)

Dep.
Operaçoes

Regista Passagem Tag
Recebe
Informaçao
Leitura (A)

Viagem
Consulta Informaçao Viagem

Existe Leitor?
Consulta
Informaçao
Viagem (A)

Sim

Leitor

Sim
Tag Local Esperado?
Existe Tag?

Ignorar Leitura

Sim

Aviso já
lançado?

Sim
Leitor Registado
depois da viagem
da tag?

Sim
Não

Não

Tag

Regista Nova
Localizaçao
Tag (A)

Não

Envia Alerta (A)

Dep. Incidentes
Lançar Alerta

Lançar Alerta
+
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Troço

Criar Plano Viagem
Cliente

Intermediação?

Criar Viagem

Fornece
Detalhes
Passageiro (S)

Indica numero
de passageiros
(S)

Escolhe Troços (S)
Não

Fim
Recepçao de
Informação (A)

Info Troços
Sim

Indica Informação
Viagem e
Passageiros (M)

Info
Passageiro

Agencia
Viagens

Valida Viagem
Proposta (M)

Valida
Disponibilidade
Viagem (M)

Indica Detalhes
Passageiro (S)

Indica Troços
(S)

Dep.
Planeamento

Cliente

Troço
Criar Plano Viagem

Viagem

Regista
Passageiros (A)

Regista Viagem
(A)

Passageiro

Estabelecer ligação com a rede
Operador
ID Leitor
Leitor Ligado

Leitor Ligado

Recebe Notificaçao
ligaçao estabelecida

Enviar pedido
de ligação
Ligação impossível
Erro de comunicação

Dep.
Infraestrutura
Autenticaçao
Notifica Erro
Autenticaçao (A)
Leitor

Verificar
autenticaçao(A)

Autenticaçao
Válida?

Sim

Leitor

Não

Regista
Estabelecimento de
Ligação (A)
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Gerir Alertas
Operador

Não
Sim

Notifica
Problema
Resolvido (S)

Dep.
Operaçoes

Possivel
devolver
bagagem?

Recebe Alerta
Reconciliação
Errada (A)

Indica Troços
Substituir
Viagem (S)
Reencaminha
bagagem

Recebe Alerta
Bagagem Local
Errado (A)

Consultar Informação Viagem

Aviso
Recebe Aviso
(A)

Passageiro Mal
Posicionado?

Não

Troço

Consulta
Informação
Viagem (A)

Sim

Tag Local
Errado?

Viagem

Recebe Alerta
Não

Sim

Reconciliaçao
Errada?

Aviso

Sim

Tag

Notifica
Operador (A)

Criar Plano Viagem
Substituir Plano
Viagem
+

Registar Aviso Tratado

Fim

Não

Envia SMS ao
Passageiro (A)

Regista Aviso
Tratado (A)

Passageiro

Notifica Passageiro

Gerir Leitores
Operador

Adicionar Leitor
Apagar
Informaçao
Leitor Tags (S)

Apagar
Dados
Operador

Indica Dados
Operador (S)

Apagar Leitor

Actualiza
Informaçao do
Leitor (S)

Alterar
Escolher Local
Operação (S)

Alterar Leitor

Tipo de
Operaçao?

Dados
Leitor

Registar

Indicar Dados
Leitor (S)

Escolher Tipo
Leitor (S)

Dep.
Infraestrutura

Fim
Registar leitor
de tags (A)

Local

Leitor

Alterar Leitor de
Tags (A)

Dep. Comercial
Autenticação
Operador

Verificar
autenticaçao(A)
Notifica
Autenticaçao
Válida (A)
Nao

Fim registo leitor
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Autenticaçao
Válida?

Sim

Apagar Leitor
Tags (A)

Gerir Leituras
Operador
Tag Atravessa Leitor
EPC
Number

Le Tag RFID (A)

Dep.
Operaçoes

Reconciliar
Registar Passagem Tag

Ignorar Leitura

Não

Reconciliar
Tags (A)

Não

+

Recebe
Informaçao
Leitura (A)

Existe Leitor?
Primeira Tag?
Sim
Reconciliação
correcta?

Sim
Existe Tag?
EPC
Number

Leitor

Não

Sim

Sem Reconciliação

Inicia
Reconciliaçao
(A)

Não

10 segundos
Leitor Registado
depois da viagem
da tag?

Sim

Sim

Fim

Ultimo local
da viagem
Envia Alerta (A)

Com Reconciliação
Sim

Não

Não
Sim

Tipo Leitor?

Regista Nova
Localizaçao da
Tag (A)

Tag

Apagar
Informaçao
Tags (A)
Tag Local
Esperado?

Tag

Não

Dep. Incidentes
Lanlar Alerta

Lançar Alerta
+

Reconciliação Incorrecta

Dep.
Planeamento
Apagar Informçao Viagem
Fim
Apagar
Informaçao
Viagem

+

Gerir Localizações
Operador

Regista Local Operação
Envia
Informaçao
Local Operaçao
(S)

Recebe Notificaçao

Dep.
Infraestrutura

Avalia Pedido
(M)

Não

Apagar
Troço

Escolhe Troço
(S)

Apagar Troços
do local (A)

Pedido
Aceite?
Apagar
Local
Operaçao

Local
Adicionar
Troço

Sim

Fim

Apagar Local (A)

Escolhe Local
(S)

Troço

Regista
Informaço (S)
Registar Local Operaçao

Adicionar
Local

Regista
Informaçao (S)

Regista
Localizaçao (A)

Regista Troços
para novo local
(A)

Envia Email de
notificaçao (A)
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Gerir Operadores
Operador
Novo Operador
Escolher Dados
Registo (S)

Recebe Notificaçao

Dep.
Comercial

Fim
Pedido Aceite
Não

Regista Local Operaçao
Avaliar pedido
(M)

Registar
operador (A)

Sim

RegistaTroços
Local (A)

Regista
Localizaçao (A)

Envia Email de
Notificaçao (A)

Aderir à
rede
Operador
Local
Cancelar
adesao
à rede

Troços

Apagar
Informaçao
Associada
Operador (A)

Apagar
Informaçao
Operador (A)

Leitores

Lançar Alerta
Dep.
Operaçoes
Recebe Erro

Recebe
Informacao Tag
(A)

Tag

Fim

Envia SMS
Passageiro (A)

Regista Aviso
(A)

Aviso

Passageiro

Notifica Passageiro

Prever Tráfego
Operador
Iniciar previsão

Fim
Escolher
intervalo tempo
(S)

Dep.
Operaçoes

Consultar Viagens Operador
Troço

Consultar
Viagens
previstas no
operador (A)

Viagem
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Recebe
Relatório
Trafego (A)

Consultar Informação Troço

Procura Lista
Passageiros do
Troço (A)

Passageiro

Verifica Tags do
Passageiro a
caminho do
Operador (A)

Tag

Enviar Relatório
Trafego Previsto
(A)

Registar Cliente
Utilizador

Novo Cliente
Recebe
Notificação Erro
Registo

Insere Dados
de registo (S)

Fim

Recebe Numero
de Cliente

Dep. Comercial
Registar Cliente

Não

Envia
Notificação de
Erro (A)
Cliente

Recebe Dados
Registo (A)

Sim

Dados
Válidos?

Registar Cliente
(A)

Substituir Plano Viagem
Dep.
Planeamento

Troços
Fim
Tag Local Errado

Regista Viagem
(A)

Actualizar Tag
(A)

Viagem

Tag

Validar Partidas
Operador

Pronto para partida
Recebe
Relatório Alertas

Insere ID Troço
(S)

Dep.
Operaçoes

Fim

Não
Consultar Informação Troço
Reconciliar
Obtem Tag
Porão
Passageiros (A)

Procura Lista
Passageiros
Troço (A)

Reconciliar
Tags (A)
+

Problema
nas tags?

Não

Ultimo Passageiro
Lista?

Sim

Envia Relatório
Alertas (A)

Sim

Troço

Passageiro

Tag

Envia Alerta
para tratar (A)

Dep. Incidentes

Lançar Alerta
Lançar Alerta
(A)
+
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Validar Posicionamento
Operador
Fim

5 min. para partida
Indica ID Troço
(S)

Recebe
Relatorio Alertas

Dep.
Operaçoes
Não

Consulta Informação Troço

Procura Lista de
Passageiros do
Troço (A)

Localiza
Passageiros (A)

Local
Correcto?
Não

Troço
Tag

Envia Alerta (A)

Dep. Incidentes
Lança Alerta

Lança Alerta (A)
+
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Sim

Ultimo
Passageiro?

Sim

Envia Relatorio
Alertas (A)

Anexo B
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