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RESUMO 

Os sistemas de gestão de atendimento estagnaram no estado actual, possibilitando apenas vários 

tipos de serviço, com diferentes senhas e com televisores a disponibilizar a informação de cada fila 

de espera, providenciando alguma distracção aos utentes através de conteúdos de vídeo 

denominados de Corporate TV. 

Os telefones móveis são cada vez mais utilizados no dia-a-dia e com o aparecimento em massa 

dos smartphones, é possível aplicar as suas capacidades e o seu desempenho aos sistemas de 

gestão de atendimento, consultando o estado das filas de espera através do seu telefone móvel, ou 

até mesmo ser notificado sobre a sua vez, ao invés de utilizar os ecrãs disponíveis nos locais de 

atendimento. Outra das vantagens ao utilizar um smartphone é a possibilidade de visualizar 

Corporate TV personalizada ao utente. 

Neste trabalho é apresentada uma solução para usufruir destes mesmos benefícios nos actuais 

dispositivos móveis, reduzindo e melhorando os tempos de espera, bem como as condições de 

atendimento. É garantida mobilidade com um sistema personalizado e com um atendimento em 

diversos serviços sem o risco de colisão no mesmo utente. São utilizados algoritmos de gestão das 

filas de espera por forma a racionalizar os fluxos de atendimento, bem como evitar essas mesmas 

colisões. É descrita a arquitectura proposta e sua implementação para criar o sistema de gestão de 

atendimento que suporte os requisitos pretendidos. Finalmente é apresentada uma avaliação da 

solução através de testes de desempenho e de usabilidade, bem como uma conclusão onde são 

ainda apontados alguns tópicos a desenvolver futuramente. 

PALAVRAS-CHAVE 

Mobilidade, Smartphone, Gestão de Atendimento, Filas de Espera, Corporate TV Móvel, Profile 

Matching 
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ABSTRACT 

The queue management systems evolved until their current state, where they haven’t keep up with 

the new technological trends, providing nothing else but, a variety of services with different tickets and 

displays presenting information of each service queue, as well as some distraction to customers with 

multimedia content called Corporate TV. 

Benefiting from the fact that mobile phones are becoming increasingly used in the everyday life, and 

with the mass emergence of smartphones, it becomes possible to use its characteristics and its 

performance on the field queue management systems to request queue status through the customer’s 

smartphone, or even user specific information such as incoming turn notifications, instead of 

constantly checking the screens available. Another advantage about the use of smartphones in this 

field is that we can now entertain users with personalized video content. 

This paper presents a solution to take advantage of these same benefits in current mobile devices, 

reducing and improving the waiting period, as well as the service care. It guarantees mobility with a 

customized service and with the possibility of multiple calls avoiding the risk of collision for the same 

user. Queue management algorithms are used to improve customer flow as well as avoid these 

collisions. It is described the proposed architecture and its implementation to create the queue 

management system that supports the desired requirements. Finally it is presented the evaluation of 

the solution through performance and usability tests, as well as a conclusion where further 

development features for the future are pointed out. 

KEYWORDS 

Mobility, Smartphone, Queue Management, Waiting Lines, Mobile Corporate TV, Profile Matching   



Índice 

III 

 

ÍNDICE 

RESUMO ............................................................................................................................................... I 

PALAVRAS-CHAVE ............................................................................................................................. I 

ABSTRACT .......................................................................................................................................... II 

KEYWORDS ........................................................................................................................................ II 

ÍNDICE ................................................................................................................................................ III 

ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................................................ VI 

ÍNDICE DE TABELAS ..................................................................................................................... VIII 

LISTA DE ACRÓNIMOS .................................................................................................................... IX 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................. 1 

1.1. MOTIVAÇÃO ........................................................................................................................... 1 

1.2. OBJECTIVO ............................................................................................................................ 3 

1.3. DIFICULDADES ....................................................................................................................... 3 

1.4. OUTRAS SOLUÇÕES EXISTENTES ............................................................................................ 4 

1.5. SOLUÇÃO PROPOSTA ............................................................................................................. 5 

1.6. ESTRUTURA DA TESE ............................................................................................................. 6 

2. ESTADO DA ARTE ...................................................................................................................... 7 

2.1. TEORIA DAS FILAS DE ESPERA ................................................................................................. 7 

2.1.1. SQSSP ........................................................................................................................ 7 

2.1.2. MQMSP ....................................................................................................................... 7 

2.1.3. SQMSP ........................................................................................................................ 8 

2.1.4. Virtual Queuing ............................................................................................................ 8 

2.2. QMATIC .............................................................................................................................. 10 

2.3. ESII .................................................................................................................................... 11 

2.4. TI-2000 .............................................................................................................................. 11 

2.5. NEWVISION .......................................................................................................................... 12 

2.6. SOLUÇÃO ELECTRÓNICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE SENHAS EM PAPEL ....................................... 13 

2.7. QMINDER ............................................................................................................................. 13 

2.8. ESTUDOS SOBRE TEMPOS DE ESPERA EM FILAS ..................................................................... 15 

2.9. ALGORITMOS DE AGENDAMENTO .......................................................................................... 15 

2.10. ALGORITMOS DE PROFILE MATCHING .................................................................................... 17 

2.11. CONCLUSÃO DO ESTADO DA ARTE ........................................................................................ 17 

3. ARQUITECTURA DA SOLUÇÃO..............................................................................................19 

3.1. INTRODUÇÃO ....................................................................................................................... 19 

3.2. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA ............................................................................................... 19 



Índice 

IV 

 

3.2.1. Gestão eficiente de senhas ....................................................................................... 19 

3.2.2. Profile Matching ......................................................................................................... 20 

3.3. PRINCIPAIS COMPONENTES DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO ............................ 21 

3.4. ARQUITECTURA TÉCNICA ...................................................................................................... 21 

3.4.1. Servidor ..................................................................................................................... 22 

3.4.2. Broker ........................................................................................................................ 23 

3.4.3. Chamador .................................................................................................................. 23 

3.4.4. Dispensador de Senhas ............................................................................................ 23 

3.4.5. Displays ..................................................................................................................... 24 

3.4.6. Back Office e Relatórios ............................................................................................ 25 

3.4.7. Servidor de conteúdos multimédia ............................................................................ 25 

3.5. ARQUITECTURA FUNCIONAL .................................................................................................. 26 

3.5.1. Casos de Uso ............................................................................................................ 26 

3.5.2. Diagramas de Sequência .......................................................................................... 30 

3.6. MODELO DE DADOS ............................................................................................................. 34 

3.7. CONCLUSÃO DA ARQUITECTURA DA SOLUÇÃO ....................................................................... 34 

4. IMPLEMENTAÇÃO ....................................................................................................................35 

4.1. SERVIDOR ........................................................................................................................... 35 

4.1.1. Modelo de Dados....................................................................................................... 35 

4.1.2. Implementação das Operações ................................................................................. 39 

4.1.3. Implementação da API de acesso ............................................................................. 45 

4.2. IMPLEMENTAÇÃO DO PROTOCOLO MQTT .............................................................................. 45 

4.3. CHAMADOR ......................................................................................................................... 46 

4.4. DISPENSADOR DE SENHAS ................................................................................................... 47 

4.5. DISPLAYS ............................................................................................................................ 48 

4.5.1. Fixo ............................................................................................................................ 48 

4.5.2. Móvel ......................................................................................................................... 49 

4.6. SERVIDOR DE CONTEÚDOS MULTIMÉDIA ............................................................................... 51 

4.6.1. Streaming .................................................................................................................. 51 

4.6.2. Vídeo ......................................................................................................................... 52 

4.7. IMPLEMENTAÇÃO DO ASPECTO GRÁFICO ................................................................................ 53 

4.8. PRINCIPAIS BIBLIOTECAS DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO ........................................................... 53 

5. AVALIAÇÃO ..............................................................................................................................55 

5.1. DESEMPENHO DO SERVIDOR ................................................................................................ 55 

5.1.1. Ordenação de senhas ............................................................................................... 55 

5.1.2. Profile Matching ......................................................................................................... 56 

5.2. DESEMPENHO DA APLICAÇÃO MÓVEL (QM ANDROID CLIENT) ................................................. 57 

5.2.1. Análise da utilização de CPU .................................................................................... 57 

5.2.2. Análise de utilização de memória RAM ..................................................................... 58 



Índice 

V 

 

5.2.3. Conclusão da análise de desempenho da aplicação móvel ..................................... 60 

5.3. TESTES DE USABILIDADE DA APLICAÇÃO MÓVEL ..................................................................... 60 

5.3.1. Resultados dos testes de usabilidade ....................................................................... 61 

5.3.2. Análise dos testes de usabilidade ............................................................................. 62 

5.4. AVALIAÇÃO DA SOLUÇÃO COM UTILIZADORES ......................................................................... 63 

6. CONCLUSÃO.............................................................................................................................64 

6.1. CONCLUSÕES DO TRABALHO ................................................................................................ 64 

6.2. TRABALHO FUTURO.............................................................................................................. 65 

7. REFERÊNCIAS ..........................................................................................................................66 

ANEXO I – FUNÇÃO DE MEDIÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE CPU .....................................................69 

ANEXO II – GRANDEZAS ESTATÍSTICAS ......................................................................................70 

ANEXO III – GUIA DE AVALIAÇÃO DE USABILIDADE .................................................................71 

ANEXO IV – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE UTILIZAÇÃO .................................................73 

ANEXO V – PLANO DE DESENVOLVIMENTO ...............................................................................75 

  



Índice de Figuras 

VI 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1-1: Cenário de aquisição de senha ........................................................................................ 5 

Figura 1-2: Visualização de Corporate TV personalizada .................................................................. 6 

Figura 2-1: Single-Queue-Single-Service-Point .................................................................................. 7 

Figura 2-2: Multiple-Queue-Multiple-Service-Points ........................................................................... 8 

Figura 2-3: Single-Queue-Multiple-Service-Points .............................................................................. 8 

Figura 2-4: Virtual Queue sem buffer .................................................................................................. 9 

Figura 2-5: Virtual Queue com buffer zone ......................................................................................... 9 

Figura 2-6: Virtual Queue com buffer area ........................................................................................ 10 

Figura 2-7: Solução QMatic Solo Virtua (à esquerda) e Duet Virtua (à direita) ................................ 10 

Figura 2-8: Terminal de atendimento QSystem ................................................................................ 12 

Figura 2-9: Solução Newvision Smart Inline ..................................................................................... 12 

Figura 2-10: Senha Qminder ............................................................................................................. 14 

Figura 2-11: Sistema de Gestão de Atendimento Qminder .............................................................. 14 

Figura 3-1: Arquitectura da Solução.................................................................................................. 22 

Figura 3-2: Casos de Uso – Gestão de Serviços .............................................................................. 26 

Figura 3-3: Casos de Uso – Gestão de Balcões ............................................................................... 26 

Figura 3-4: Casos de Uso – Gestão de Funcionários ....................................................................... 27 

Figura 3-5: Casos de Uso – Gestão de Utentes ............................................................................... 27 

Figura 3-6: Casos de Uso – Gestão de Senhas ............................................................................... 28 

Figura 3-7: Casos de Uso – Estado de Senhas e Serviços .............................................................. 29 

Figura 3-8: Casos de Uso – Visualização de Conteúdos Multimédia ............................................... 30 

Figura 3-9: Diagramas de Sequência – Obter Senha (Dispensador) ............................................... 31 

Figura 3-10: Diagramas de Sequência – Obter Senha (Display Móvel) ........................................... 31 

Figura 3-11: Diagramas de Sequência – Alterar Perfil Pessoal de Utente ....................................... 32 

Figura 3-12: Diagramas de Sequência - Chamar Senha .................................................................. 32 

Figura 3-13: Diagramas de Sequência – Rechamar Senha ............................................................. 33 

Figura 3-14: Diagramas de Sequência – Visualização de Corporate TV personalizada .................. 33 

Figura 3-15: Modelo de Dados .......................................................................................................... 34 

file:///D:/vitor/Dropbox/Tese/Relatório%20Tese/Word/Dissertação%20de%20Mestrado%20(após%20Apresentação).docx%23_Toc339552551
file:///D:/vitor/Dropbox/Tese/Relatório%20Tese/Word/Dissertação%20de%20Mestrado%20(após%20Apresentação).docx%23_Toc339552552
file:///D:/vitor/Dropbox/Tese/Relatório%20Tese/Word/Dissertação%20de%20Mestrado%20(após%20Apresentação).docx%23_Toc339552553
file:///D:/vitor/Dropbox/Tese/Relatório%20Tese/Word/Dissertação%20de%20Mestrado%20(após%20Apresentação).docx%23_Toc339552554
file:///D:/vitor/Dropbox/Tese/Relatório%20Tese/Word/Dissertação%20de%20Mestrado%20(após%20Apresentação).docx%23_Toc339552555
file:///D:/vitor/Dropbox/Tese/Relatório%20Tese/Word/Dissertação%20de%20Mestrado%20(após%20Apresentação).docx%23_Toc339552556


Índice de Figuras 

VII 

 

Figura 4-1: Ecrã de entrada (à esquerda) e aplicação do Chamador (à direita) .............................. 46 

Figura 4-2: Aplicação para o Dispensador de Senhas (QM Dispenser) ........................................... 48 

Figura 4-3: Menu inicial do Display Móvel ........................................................................................ 49 

Figura 4-4: Ecrã Estado do Serviço no QM Android Client ............................................................... 50 

Figura 4-5: Ecrã de Alerta de Senha no QM Android Client ............................................................. 51 

Gráfico 5-1: Tempos de Ordenação e Resolução de conflitos no Servidor ...................................... 56 

Gráfico 5-2: Tempos de selecção de vídeos no Servidor ................................................................. 56 

Gráfico 5-3: Utilização de CPU pela aplicação móvel....................................................................... 58 

Gráfico 5-4: Utilização de memória RAM pela aplicação móvel ....................................................... 59 

Gráfico 5-5: Média de tempo de execução e número de erros por tarefa ........................................ 61 

Gráfico 5-6: Intervalos de confiança dos tempos de execução das tarefas ..................................... 62 

Figura A. 1: Plano de Desenvolvimento ............................................................................................ 75 

Figura A. 2: Blocos da Arquitectura................................................................................................... 75 

Figura A. 3: Etapas de Desenvolvimento .......................................................................................... 76 

  



Índice de Tabelas 

VIII 

 

ÍNDICE DE TABELAS  

Tabela 4-1: Descrição da entidade Customer ................................................................................... 35 

Tabela 4-2: Descrição da entidade Desk .......................................................................................... 36 

Tabela 4-3: Descrição da entidade Interest ...................................................................................... 36 

Tabela 4-4: Descrição da entidade Subject ...................................................................................... 36 

Tabela 4-5: Descrição da tabela SubjectsAverageShiftTime ............................................................ 37 

Tabela 4-6: Descrição da entidade SubjectTicket............................................................................. 37 

Tabela 4-7: Descrição da tabela SubjectTicketAlert ......................................................................... 38 

Tabela 4-8: Descrição da entidade Ticket ......................................................................................... 38 

Tabela 4-9: Descrição da entidade User ........................................................................................... 38 

Tabela 4-10: Descrição da entidade Role ......................................................................................... 39 

Tabela 4-11: Descrição da entidade Permission .............................................................................. 39 

Tabela 4-12: Descrição da entidade Video ....................................................................................... 39 

Tabela 5-1: Grandezas Estatísticas dos dados recolhidos na avaliação de usabilidade ................. 61 

Tabela 5-2: Intervalos de confiança das tarefas da avaliação de usabilidade ................................. 62 

  



Lista de Acrónimos 

IX 

 

LISTA DE ACRÓNIMOS 

AAC – Advanced Audio Coding 

API – Application Programming Interface 

BD – Base de Dados 

CSS – Cascading Style Sheets 

GPS – Global Positioning System 

GWT – Google Web Toolkit 

HTML – Hyper Text Markup Language 

HTTP – Hypertext Transfer Protocol 

IP – Internet Protocol 

JSON – JavaScript Object Notation 

LCD – Liquid Crystal Display 

LED – Light Emitting Diode 

MMS – Microsoft Media Services 

MP4 – MPEG-4 Part 14 

MQTT – Message Queue Telemetry Transport 

ORM – Object-relational mapping 

OS – Operating System  

QM – Queue Management 

QR–Codes – Quick Response Codes  

REST – Representational State Transfer 

RF – Radio Frequency 

SDK – Software Development Kit 

SGA – Sistema de Gestão de Atendimento 

SGBD – Sistema de Gestão de Base de Dados 

SHA – Secure Hash Algorithm 

SMS – Short Message Service 

SQL – Structured Query Language  

SSL – Secure Socket Layer 



Lista de Acrónimos 

X 

 

TCP – Transmission Control Protocol 

VoD – Video-on-Demand 

XML – eXtensible Markup Language 

 



Introdução 

1 

1. Introdução 

1.1. Motivação 

O problema da gestão de filas de espera pode ser dividido em vários sub-problemas. Neste 

trabalho são abordados alguns desses sub-problemas. 

Uma das maiores preocupações nos sistemas de atendimento é a duração do atendimento em si. 

Com um atendimento eficiente o utente fica mais satisfeito, mas não devemos descurar o tempo de 

espera para ser atendido, pois este é ainda mais importante que o tempo de atendimento. Devemos 

então, tentar reduzir este tempo, ou pelo menos proporcionar uma espera o mais agradável possível.  

"Products are consumed, services are experienced" (1).  Assim sendo existem vários factores que 

devemos ter em consideração durante o período de espera por um serviço. Em seguida são 

apresentados vários tópicos relacionados com a psicologia das filas de espera.  

"Occupied Time Feels Shorter Than Unoccupied Time" (1). Se olharmos para uma sala de espera 

de um posto de atendimento, ou qualquer outro tipo de organização em que tenhamos uma fila de 

espera, os utentes procuram sempre alguma forma de entretenimento. Ou lêem o jornal, ou um livro 

que tragam de casa, ou jogam no telemóvel, etc. E quando não conseguem ter nada com que se 

ocupar, a espera parece muito mais longa. Uma das formas de reduzir esta ideia é garantir que todos 

os utentes têm algo com que se entreter. 

Além disso, "People Want to Get Started" (1), ou seja, num local em que seja necessário preencher 

algum formulário, como na segurança social, ou nas finanças, é uma boa ideia entregar logo o 

formulário correcto ao utente. Para isto é necessário ter uma espécie de triagem à entrada para saber 

o que é pretendido e disponibilizar os formulários correctos. Esta forma de espera tem duas mais-

valias. No primeiro caso, como dito anteriormente, mantém-se o utente ocupado, pelo menos durante 

o preenchimento do formulário. E em segundo caso, logo que o utente chega, começa a resolver o 

seu assunto, o que o deixa mais satisfeito pois não está a perder tempo útil na espera pelo 

atendimento. 

Depois temos os locais com várias filas de espera físicas, e muitas vezes nos preocupamos se 

escolhemos a fila correcta no supermercado, ou se a do lado anda mais depressa. Isto cria ansiedade 

e como é referido em (1) "Anxiety Makes Waits Seem Longer". 

Em alguns casos as organizações permitem a marcação prévia. Esta hipótese é bastante cómoda 

para os utentes, mas pode tornar-se um problema se for mal gerida. No caso em que um utente não 

aparece à hora marcada, estamos a perder tempo que poderia estar a ser utilizado no atendimento 

de outros utentes. Por outro lado, se um determinado atendimento demora mais do que o suposto, 

vamos estar a ocupar a fracção de tempo de outra marcação. Em alguns casos isto pode atrasar 

severamente o último atendimento. Além disso, é um facto que enquanto esperamos por uma 

marcação previamente feita somos mais tolerantes do que o período de tempo depois de passar a 

hora da marcação, "Uncertain Waits Are Longer than Known, Finite Waits" (1). 



Introdução 

2 

Com este tipo de sistemas podemos ainda ter o caso em que "Unfair Waits Are Longer than 

Equitable Waits" (1). A ideia deste tópico é que quando somos ultrapassados por alguém que chegou 

depois de nós o tempo de espera, do ponto de vista da pessoa que foi ultrapassada, aumenta 

injustamente. Mas na verdade, com marcação prévia, este tipo de situação pode ocorrer justamente. 

Nestes casos os utentes devem ser previamente informados para não criar problemas. 

 

Outra característica das filas de espera que não foi abordada em (1) está relacionada com a 

optimização do tempo de espera no caso de o utente necessitar de múltiplos serviços dentro da 

mesma organização. 

Inicialmente, este tipo de problema nem se colocava, pois os sistemas de atendimento baseavam-

se numa fila de espera física. E assim sendo, o utente tinha mesmo que esperar para ser atendido 

naquele serviço e só depois se poderia deslocar para outra fila de outro serviço. No capítulo Estado 

da arte são explicadas as evoluções deste sistema básico até ao ponto em que estamos agora, onde 

a tecnologia conseguiu facilitar e tornar mais cómodo o período de espera por um ou mais serviços. 

É comum, quando nos deslocamos a um estabelecimento deste tipo, com múltiplos serviços, 

retirarmos várias senhas de papel, em simultâneo, dos diferentes serviços que pretendemos. Até 

agora, esta é a maneira mais eficiente que temos de ser atendidos o mais rapidamente possível. No 

entanto esta solução tem um problema recorrente. Há a possibilidade de sermos chamados para dois 

serviços ao mesmo tempo. Além do facto que temos de estar sempre com atenção aos números de 

todos os serviços que nos interessam, para tentarmos perceber qual vai ser chamado primeiro. 

A solução alternativa que evita colisões no atendimento dos serviços, e em que não é necessário 

estar atento a mais do que um contador de senhas, é retirar as senhas sequencialmente, à medida 

que somos atendidos. Esta solução tem o problema óbvio do tempo desperdiçado. 

 

Outro dos problemas dos sistemas actuais é a impressão em papel das senhas pretendidas. Cada 

vez nos preocupamos mais com o meio ambiente, com a poluição e com a reciclagem de materiais. 

Com os sistemas de senhas em papel térmico não é possível reciclar o papel mais tarde. E mesmo 

com papel normal este nem sempre é reciclado como deveria ser feito. Além da preocupação com o 

ambiente, existe ainda o factor do custo associado à impressão das senhas, bem como a 

manutenção das próprias impressoras. 

Ainda mais uma característica dos sistemas actuais é o meio de invocação das senhas, 

usualmente através de displays simples ou de televisões com a indicação das senhas e mais alguma 

informação útil, bem como conteúdo multimédia também chamado de Corporate TV/Digital Signage. 

Esta componente tem a principal função de fazer publicidade, quer seja a produtos da própria 

companhia ou, eventualmente, outro tipo de publicidade. O problema deste tipo de sistemas é que 

todos os utentes são obrigados a visualizar os mesmos conteúdos, o que em alguns casos não fará 

sentido. Por exemplo, numa clínica médica, seria interessante para as pessoas idosas visualizar 

publicidade relativa a aparelhos auditivos, mas o mesmo já não faria sentido para o público mais 
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jovem. Outro exemplo seria publicidade a cirurgia plástica feminina a ser visualizada por utentes do 

sexo masculino. Sendo assim, o que os sistemas tipicamente fazem é passar um pouco de 

publicidade de cada tipo para tentar agradar a todos os utentes. Este não é o melhor sistema pois 

não está orientado ao utente. 

Ainda relacionado com os sistemas de visualização do estado das filas, o utente depende sempre 

de um ecrã para saber quando é chamado. Em alguns casos este aspecto limita a mobilidade do 

mesmo pelo edifício. Mesmo quando existe mais do que um dispositivo com a indicação das senhas, 

o utente nem sempre sabe onde estes se encontram e facilmente perde a sua vez. 

1.2. Objectivo 

O objectivo da solução apresentada é explorar o avanço tecnológico que temos vindo a notar nos 

sistemas de senhas utilizados actualmente e com isto integrá-lo num equipamento móvel de forma a 

tornar estes sistemas mais personalizados e user-friendly. 

Cada vez mais pessoas utilizam smartphones. Assim sendo, torna-se mais fácil utilizar o próprio 

telefone do utente para o notificar da sua vez numa determinada organização, evitando que o mesmo 

tenha que estar atento a um ecrã. 

Com este tipo de integração no telemóvel abrem-se as portas para toda uma variedade de 

informação disponibilizada ao utente, tal como período de espera, número de senhas à frente, tempo 

médio de atendimento do serviço, etc. 

Além destas informações é ainda possível disponibilizar conteúdo de Corporate TV personalizado 

ao utente através do perfil pessoal inserido, também, na aplicação móvel e enviado depois para o 

sistema. Não se pretende que este perfil de utilizador seja muito intrusivo ou complexo de preencher. 

Deve apenas listar os interesses do utente bem como informação básica como a idade e o sexo. 

Outro dos objectivos desta solução é resolver um problema recorrente em algumas organizações 

com múltiplos serviços. Nomeadamente, a colisão no atendimento de duas senhas diferentes. Com a 

solução apresentada, o utente não precisa gerir as senhas nem o tempo que irá demorar cada uma, 

pois o sistema trata disso por ele. Tem ainda a garantia que a ordem de atendimento dos serviços irá 

ser escolhida consoante o que for mais rápido. A única restrição necessária é a não colisão nos 

atendimentos. No caso de ocorrer essa situação é então reajustada a posição do utente na fila de 

espera daquele serviço, de maneira que este não perca a sua vez. 

1.3. Dificuldades 

A gestão de filas de espera não é um tema muito comum do ponto de vista académico, o que torna 

mais difícil de encontrar material relacionado. No entanto foi possível encontrar alguns estudos sobre 

a relação entre o número de postos de atendimento e o tempo de espera e de atendimento. A ideia 

desses estudos é aumentar a eficiência do atendimento mas única e exclusivamente através da 

adição ou redução de postos. Há ainda alguns artigos que se focam na ocupação do tempo de 



Introdução 

4 

espera dos utentes, tal como neste trabalho, mas nenhum abordou a gestão eficiente das senhas 

numa organização com múltiplos serviços. 

Na investigação relacionada com algoritmos de profile matching para a Corporate TV 

personalizada surgiram várias soluções, mas que não se inseriam no contexto desejado. A maioria 

aplicava-se a históricos de navegação na Internet, ou então tinham um grau de complexidade muito 

superior ao necessário nesta solução. 

Relativamente à plataforma de broadcast de vídeo em stream, houve bastantes dificuldades para 

encontrar uma solução que integrasse Live Stream e Video-on-Demand em simultâneo que fosse 

suportada pelo Android
1
. 

Outra questão foi o nível de API escolhido. Para manter a compatibilidade com o maior número de 

dispositivos possível, foi utilizada uma API mais limitada. Desta forma, algumas das funcionalidades 

em Android, que só foram implementadas em versões posteriores à escolhida, não puderam ser 

utilizadas, obrigando assim a uma implementação da aplicação mais complexa. 

1.4. Outras soluções existentes 

Existem vários sistemas de gestão de atendimento no mercado hoje em dia. Cada um com 

características próprias, mas nenhum resolve completamente os problemas apresentados 

anteriormente. 

Alguns dos sistemas utilizados no mercado são bastante avançados tecnologicamente. Permitem 

várias filas de atendimento para diferentes tipos de serviços, onde não é necessário estar numa fila 

de espera fisicamente. Estes sistemas possuem variantes, como por exemplo, salas de espera 

simples ou com zonas de pré-atendimento, mas a lógica continua a ser sempre a mesma. Senhas 

impressas em papel e, nos casos de múltiplas senhas, para diferentes serviços sem qualquer 

interligação entre eles. 

Nenhuma das soluções existentes, apresentadas no capítulo Estado da arte, resolve o problema 

da impressão em papel da melhor maneira. Na universidade do Paraná, foi proposta uma alternativa 

ao papel através da utilização de módulos com radiofrequência. No entanto, esta solução apresenta 

mais desvantagens do que vantagens, pois não se torna prático utilizar um equipamento deste tipo 

para ser notificado quando é a nossa vez. Por outro lado, a Qminder apresenta uma solução de 

senhas integradas num dispositivo móvel, tal como neste trabalho, mas demasiado limitada nas suas 

funcionalidades. 

Além dos problemas mencionados acima, apenas na Newvision é abordado o problema da 

Corporate TV personalizada. No entanto, foca-se apenas em conteúdo personalizado durante o 

período de atendimento e não no de espera. Nos restantes sistemas que utilizam Corporate TV, esta 

é transmitida num display para todos os utentes com conteúdos genéricos. 

                                                      
1
 Sistema Operativo para dispositivos móveis utilizado nesta tese 
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1.5. Solução proposta 

A solução proposta nesta tese consiste num sistema de gestão de atendimento que pretende 

resolver os problemas referidos anteriormente. 

Em primeiro lugar, disponibilizar um sistema em que seja possível obter várias senhas de múltiplos 

serviços em simultâneo, sem ter a preocupação de saber qual o serviço que irá ser chamado em 

primeiro lugar e sem colisões na chamada. 

Em segundo lugar, possibilitar a utilização de senhas virtuais através de um smartphone ligado à 

Internet, transferindo a senha, sem impressão em papel. Deste modo o utilizador deixa de depender 

dos displays colocados nas salas de espera para saber quando é a sua vez. Além disso, pode 

consultar informação relativa à sua senha, como por exemplo o estado das filas de espera dos 

diferentes serviços que pretende, bem como qual a ordem pela qual irá ser atendido nesses mesmos 

serviços. (Figura 1-1: Cenário de aquisição de senha). 

Servidor

Equipamento Móvel

2b

1

2a

3

4

1 – Pedir Senha
2a – Transferir Senha para Equipamento Móvel
2b – Enviar Senha para Servidor
3 – Consultar Informações de Senha
4 - Notificar Utente da sua vez

Quiosque

 

Figura 1-1: Cenário de aquisição de senha 

Para os casos em que não seja necessário obter senha numa fila de espera física, também será 

possível obter senha directamente a partir do dispositivo móvel, sem precisar de utilizar o quiosque. 

Neste cenário, existe a possibilidade de restringir o pedido de senha a um determinado raio da 

localização da organização. É lida a posição actual do dispositivo móvel através do GPS e é 

calculado o raio onde podem ser obtidas as senhas. Caso o utilizador se encontre dentro desse raio, 

é-lhe atribuída a senha. 

Em terceiro lugar, ainda através do dispositivo móvel, será possível ao utilizador visualizar 

conteúdos de Corporate TV, personalizados de acordo com o seu perfil pessoal. Através de um 

algoritmo de Profile Matching serão escolhidos os vídeos mais indicados para o utilizador. (Figura 1-2: 

Visualização de Corporate TV personalizada). 

A solução que aqui se propõe foi desenvolvida em ambiente profissional na empresa Innovation 

Makers dedicada ao desenvolvimento de software para sistemas móveis. 
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Equipamento Móvel

Servidor de Vídeo

3

...

1

N

1 – Envia identificação do Utente
2 – Recebe links para os vídeos de acordo com o perfil do Utente
3..N – Obtem os vídeos do servidor de vídeo

Servidor2

 

Figura 1-2: Visualização de Corporate TV personalizada 

1.6. Estrutura da Tese 

O documento é composto por seis capítulos. Em que o primeiro foi apresentado nos tópicos 

anteriores e os seguintes são o Estado da arte, a Arquitectura da Solução, o capítulo de 

Implementação, um capítulo relacionado com a Avaliação e uma Conclusão final. 

No capítulo de Estado da arte são apresentadas as soluções actualmente no mercado bem como 

alguns estudos feitos sobre o tema. Além das vantagens, são focados também os pontos negativos 

destas soluções que são resolvidos neste trabalho. 

Em seguida temos o capítulo da Arquitectura da Solução onde é descrita a solução apresentada. 

Este capítulo inclui os algoritmos utilizados na implementação bem como a estrutura da solução, 

tanto a nível de componentes como a nível de funcionalidades. São indicadas também as tecnologias 

e as ferramentas a utilizadas no desenvolvimento da solução. 

Após ser descrita a arquitectura da solução, é então apresentada a Implementação da mesma. É 

descrito com um nível de detalhe mais elevado, como foi desenvolvido cada componente, como 

foram implementados os algoritmos e quais as decisões técnicas envolvidas. 

Seguidamente são apresentados os métodos de Avaliação utilizados para analisar a solução 

desenvolvida, tendo sido efectuadas medições de desempenho, bem como testes de usabilidade. 

Por fim, conclui-se este trabalho com uma análise geral dos temas abordados e uma introdução ao 

trabalho futuro neste projecto.  
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2. Estado da arte 

Existem vários sistemas de gestão de filas de espera numa organização. Neste capítulo irá ser 

descrita a teoria das filas de espera, quais as soluções apresentadas por algumas empresas do 

mercado bem como soluções puramente académicas. Serão também apresentados algoritmos de 

agendamento e de profile matching que poderiam ser utilizados no âmbito desta tese. 

2.1. Teoria das filas de espera 

Os sistemas de filas de espera estão divididos em duas classes (2). Linear Queueing e Virtual 

Queueing. Em Linear Queueing um utente aguarda fisicamente numa fila de espera para ser 

atendido. No caso de Virtual Queueing o utente utiliza uma senha para saber a sua posição numa 

determinada fila. Esta senha pode ser obtida de diferentes formas, mas o conceito é sempre o 

mesmo. Não é necessário o utente encontrar-se numa fila. Este apenas tem que se dirigir ao balcão 

de atendimento quando a sua senha é chamada. 

2.1.1. SQSSP 

Existem diferentes tipos de Linear Queueing, nomeadamente Single Queue Single Service Point 

(SQSSP) que é a forma mais básica de fila de espera. Ainda hoje utilizada em locais com poucos 

utentes, ou mesmo antes de se obter uma senha de um sistema de Virtual Queueing. (Figura 2-1: 

Single-Queue-Single-Service-Point). 

 

2.1.2. MQMSP 

Multiple Queue Multiple Service Points (MQMSP) utilizada principalmente em locais com um 

grande fluxo de clientes como hipermercados, ou check-ins dos aeroportos. Este modelo de 

funcionamento, quando utilizado com apenas um tipo de serviço, tem a desvantagem da possibilidade 

de ocorrerem injustiças na ordem de atendimento. Pois uma fila de espera pode ser mais célere que 

outra e dar-se o caso de um utente que tenha chegado primeiro ser atendido depois de outro que 

tenha chegado mais tarde. Por outro lado, este é o sistema a ser utilizado quando existe uma 

Figura 2-1: Single-Queue-Single-Service-Point 
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separação dos diferentes serviços de uma organização. Desta forma um serviço menos demorado 

pode ser atendido mais rapidamente. (Figura 2-2: Multiple-Queue-Multiple-Service-Points). 

 

2.1.3. SQMSP 

Por fim temos o Single Queue Multiple Service Points (SQMSP) em que apenas é formada uma 

fila, de forma a garantir a ordem de atendimento pela ordem de chegada, mas em que não pode 

haver separação dos diferentes serviços da organização. Este método é o mais eficiente e justo pois 

todos os utentes são atendidos pela ordem de chegada e existem vários balcões de atendimento para 

servir mais rapidamente os clientes. Está comprovado cientificamente
2
 que comparando um sistema 

SQMSP com um MQMSP se obtém tempos de espera inferiores com o SQMSP. (Figura 2-3: Single-

Queue-Multiple-Service-Points). 

 

 

2.1.4. Virtual Queuing 

Relativamente aos sistemas de Virtual Queueing, podem ser utilizados como os cenários de 

SQSSP ou SQMSP. O utente retira uma senha e aguarda que seja chamado. A ordem de 

atendimento irá ser garantida pois todas as senhas são atendidas sequencialmente. No caso de 

                                                      
2
 "Discrete-event simulation of queuing systems" por Zhang, Nq e Tay. Publicado em Proceedings 

of the Sixth Youth Science Conference, 2000, Ministro da Educação, Singapore 

Figura 2-2: Multiple-Queue-Multiple-Service-Points 

Figura 2-3: Single-Queue-Multiple-Service-Points 
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existirem diferentes tipos de serviços é então utilizado um modelo semelhante ao do MQMSP em que 

existem diferentes tipos de senha. Em Virtual Queueing há a possibilidade de utilizar um buffer de 

utentes, antes destes serem atendidos. Este buffer é o local para onde se deslocam numa pré-

chamada. Isto serve para minimizar o período entre a chamada e o atendimento em si, poupando-se 

o tempo de deslocação do utente. 

Sem Buffer 

Como referido anteriormente, temos várias hipóteses de Virtual Queueing, em que na mais básica 

existe um quiosque de onde são retiradas as senhas, existe uma sala de espera e os balcões de 

atendimento. Este sistema de funcionamento é justo para todos os utentes do serviço, mas pode 

afectar os tempos de espera dos mesmos, pois entre o chamamento da senha e a deslocação do 

utente ao balcão podem perder-se alguns minutos que irão afectar o tempo de espera de todos os 

outros utentes que aguardam. (Figura 2-4: Virtual Queue sem buffer). 

 

 

Buffer Zone 

Uma forma de não perder o tempo de espera inútil entre o chamamento e o atendimento é utilizar 

uma buffer zone por cada balcão, para onde o utente é chamado antes de ser atendido. Por outro 

lado, num sistema deste género pode ocorrer alguma injustiça, no caso de um utente demorar mais 

tempo que o previsto para ser atendido e outro utente ser atendido primeiro noutra fila. (Figura 2-5: 

Virtual Queue com buffer zone). 

 

 

Figura 2-4: Virtual Queue sem buffer 

Figura 2-5: Virtual Queue com buffer zone 
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Buffer Area 

Por fim, para resolver o problema do sistema anterior pode ser utilizada uma buffer area comum. 

Para onde os utentes são chamados pouco antes de ser atendidos e em que a ordem de atendimento 

continua a respeitar a ordem de chegada. (Figura 2-6: Virtual Queue com buffer area). 

 

 

A desvantagem dos dois sistemas deste género, com buffer area e buffer zone, é a falsa 

expectativa que se cria no utente, pois este é chamado, mas não para ser atendido e em alguns 

casos pode gerar confusão que facilmente se transforma em desagrado. 

2.2. QMatic 

A QMatic (3) apresenta diversas soluções de gestão de atendimento baseadas nas tipologias 

anteriores. Nos sistemas de senhas virtuais aposta principalmente em dois produtos, Solo Virtua e 

Duet Virtua. No primeiro é utilizada uma impressora de senhas como servidor do SGA. Esta pode ser 

com botões físicos ou de touch screen. Permite senhas personalizáveis e dados estatísticos de 

atendimento. 

 

Figura 2-7: Solução QMatic Solo Virtua (à esquerda) e Duet Virtua (à direita)  

 

A segunda solução é em tudo semelhante à anterior, com a diferença que é utilizado um 

dispensador de senhas embutido num quiosque, com um ecrã de touch screen e uma impressora 

integrada. Permite assim um conteúdo mais dinâmico e mais informativo ao obter as senhas. 

Figura 2-6: Virtual Queue com buffer area 
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2.3. ESII 

A ESII (4) tem diferentes soluções para a gestão de filas de espera semelhantes às apresentadas 

na teoria das filas de espera. 

Para o caso de existir apenas um serviço, podemos ter uma fila de espera única para um só 

balcão. Pode também existir uma fila única para múltiplos balcões de atendimento, um sistema de 

senhas para um só balcão, ou finalmente um sistema de senhas para múltiplos balcões. Não 

implementam o sistema de várias filas para vários balcões do mesmo serviço, para não possibilitar a 

ocorrência de injustiças na ordem de atendimento. 

No caso de existirem vários serviços de atendimento então podem ser utilizadas diferentes filas de 

espera para os diferentes balcões ou um sistema de senhas para múltiplos serviços com diferentes 

variações, como por exemplo, marcações, zonas de buffer, etc. 

2.4. TI-2000 

Entre as soluções analisadas, a TI-2000 disponibiliza duas linhas de produto na área dos sistemas 

de atendimento baseados em senhas. O Qsystem (5)  e o QSystem Lite (6). A versão Lite é mais 

limitada que a primeira, tanto no número de serviços como no número de balcões de atendimento. 

Permite um máximo de 4 serviços diferentes e 8 balcões que podem atender um ou mais serviços. 

Relativamente aos displays podem ser utilizados displays LED simples ou mesmo uma TV com a 

passagem de vídeos de publicidade ou Corporate TV. 

O QSystem é um sistema mais completo no sentido que permite um número superior de serviços, 

bem como balcões. Possibilita ainda a marcação prévia de atendimentos, transferência de senhas 

entre serviços, definição de prioridades nas senhas e a visualização de dados estatísticos em tempo 

real. 

A nível dos equipamentos, relativamente aos dispensadores, permitem que se imprima o logotipo 

da empresa nas senhas, bem como outro tipo de imagens monocromáticas. Além disso, a velocidade 

de impressão é inferior a 1 segundo. Os terminais de atendimento podem ser através de um 

dispositivo físico com diversos botões, para as várias funções, e um display de 32 caracteres ou um 

pequeno aparelho com apenas os botões básicos de abrir e fechar posto e chamar senhas. Estes 

terminais comunicam por rádio frequência com uma base que se encontra ligada por rede Ethernet ao 

sistema. Os terminais podem também ser utilizados recorrendo a uma aplicação informática, como se 

pode observar na Figura 2-8, criada para o efeito. 



Estado da arte 

12 

 

Figura 2-8: Terminal de atendimento QSystem 

 

Relativamente aos ecrãs de informação, podem ser de diversos tipos diferentes. Desde displays 

LED de 1 a 15 linhas, até ecrãs de TV com conteúdos multimédia e informação das diferentes filas de 

espera. 

Todos os equipamentos e programas que fazem parte dos sistemas QSystem comunicam por 

rede, através de uma aplicação de 32 bits desenvolvida em Delphi.  

2.5. Newvision 

Outra solução de gestão de atendimento é apresentada pela Newvision (7). Esta apresenta duas 

hipóteses diferentes, para cenários distintos. Em primeiro lugar, uma versão mais básica do sistema, 

denominada Smart Inline. Neste caso existe apenas um dispensador de senhas simples, com 8 

serviços disponíveis no total, bem como até 16 balcões de atendimento, um display LED como painel 

de chamada e os terminais físicos que se encontram nos balcões. Estes terminais podem ser mais ou 

menos complexos, permitindo, ou não, efectuar transferência de senhas, bem como outras 

funcionalidades mais avançadas. 

 

Figura 2-9: Solução Newvision Smart Inline 
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Por outro lado, para organizações com um grau de complexidade mais elevado, existe a solução 

Corporate Inline (8). Funciona na plataforma 2000 da Microsoft - Windows 2000, SQL server 2000, 

Internet Services e Analisys Services. O Corporate Inline funciona em ambientes Cliente/Servidor, 

Terminal Server e Citrix. O Servidor de Periféricos controla os Dispensadores de Senhas, Painéis e 

Consolas de Chamada. A comunicação é efectuada por TCP/ IP com o Servidor. 

É de referir também a Corporate TV integrada na solução Inline apresentada pela Newvision, pois 

tem algumas semelhanças com a solução apresentada neste trabalho. O Sistema permite incorporar 

regras de funcionamento, permitindo deste modo que os filmes/imagens corporativos possam ser 

mostrados de acordo com o perfil de utentes presentes no balcão de atendimento. No entanto, neste 

cenário o utente é distraído durante o período de atendimento, ao invés de o ser durante o período de 

espera. Isto pode aumentar os períodos de atendimento dos serviços o que se irá reflectir num 

período de espera maior para os outros utentes, tornando-a mais incómoda. 

2.6. Solução electrónica para substituição de senhas em papel 

Para resolver o problema da utilização de papel nas senhas, a Universidade Federal do Paraná 

apresenta uma alternativa que elimina completamente o papel dos sistemas de atendimento (9). Esta 

alternativa consiste num sistema composto por uma estação fixa e vários módulos sem fios que 

comunicam por rádio frequência, entregues aos utentes do serviço. Quando o utente chega ao local, 

ao invés de retirar uma senha em papel é-lhe atribuído um dos módulos de rádio frequência. Por sua 

vez, quando o responsável pelo posto de atendimento chama o próximo utente, através da estação 

fixa é enviada uma mensagem para o módulo correspondente. O módulo sinaliza o utente através de 

um LED intermitente. Desta forma o utente tem mais liberdade de movimentos, pois pode circular 

pela organização, dentro de um limite máximo, enquanto aguarda pela sua vez. 

No entanto, um sistema deste tipo tem algumas desvantagens. A notificação é apenas visual, sem 

qualquer tipo de sinal sonoro. Facilmente o utente coloca o módulo num bolso e deixaria passar a sua 

vez. Por outro lado, a utilização de módulos externos pode tornar-se incomodativa, pois significa ter 

mais um objecto nas mãos. Temos ainda a problemática dos furtos, em que um utilizador descontente 

poderia roubar o módulo e causar prejuízo à organização. 

2.7. Qminder 

Outra solução que pretende eliminar as senhas em papel é apresentada pela empresa Qminder 

(10). Esta é mais uma solução que permite uma espera activa enquanto o utente aguarda a sua vez. 

Através de um smartphone o utente pode requisitar uma senha virtual para um determinado serviço, 

de uma determinada organização e assim aguardar a sua vez. A comunicação com o sistema é feita 

pela Internet e é aberta a qualquer utilizador. A organização em questão cria um registo na página da 

Qminder, define quais os serviços disponíveis e estes ficam disponíveis na aplicação móvel. 

Depois de ser efectuado o pedido de senha na aplicação móvel esta é apresentada no ecrã, como 

se pode observar na Figura 2-10, com a informação do número de pessoas em espera e qual a hora 
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estimada de atendimento. Por sua vez o utente é alertado pela aplicação quando for a sua vez de ser 

atendido. 

 

Figura 2-10: Senha Qminder 

 

No caso dos dispositivos móveis que não são smartphones, este sistema permite o pedido de 

senha através de uma aplicação instalada num tablet que se encontra disponível no local, inserindo o 

número de telemóvel do utente. A notificação de atendimento é feita mais tarde por SMS. 

Por fim, a informação do estado da fila de espera é apresentada noutro tablet com uma aplicação 

própria para esse efeito. 

 

Figura 2-11: Sistema de Gestão de Atendimento Qminder 

 

Este sistema está também preparado para ser integrado em soluções existentes de gestão de 

atendimento da empresa QMatic. O Middleware comunica com os sistemas existentes através de 

scripts disponibilizados livremente pela QMatic. 

No entanto, esta aplicação apresenta alguns problemas. Relativamente à navegação dentro da 

aplicação móvel, após obter uma senha fica-se com o ecrã bloqueado com aquela senha. A única 

opção disponível é de cancelar a senha. Assim sendo também não permite a requisição de múltiplas 

senhas em simultâneo. Outra questão é o caso das organizações em que seja necessário obter uma 
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senha presencialmente. Neste sistema isso não é possível. Sendo permitido retirar uma senha de 

qualquer organização registada, mesmo que seja de outro país. 

Esta solução também não poderá ser utilizada em organizações diferentes da QMatic pelo simples 

facto de não suportar senhas em papel. No caso de um utente que não tenha dispositivo móvel, ou 

que perca a bateria no mesmo, fica sem acesso ao sistema e não lhe é permitido obter uma senha. 

Por fim, sendo uma aplicação móvel orientada para smartphones poderia incorporar uma 

componente de Corporate TV, mesmo sendo genérica, para entretenimento dos utentes. 

2.8. Estudos sobre tempos de espera em filas 

Num estudo de Jones e Peppiatt (11), foi comparada a diferença entre o tempo real de espera por 

um serviço e o tempo inferido pelo utente. Na maioria dos estudos é analisada a satisfação dos 

utentes relativamente ao tempo de espera, mas o objectivo deste estudo é perceber a diferença 

entres os dois tempos, real e percepcionado, consoante o cenário apresentado. 

Numa experiencia com 277 indivíduos, sem qualquer tipo de entretenimento enquanto esperavam, 

25% dos utentes inferiram um tempo de espera superior ao real. Mais tarde foi introduzido um ecrã a 

passar notícias, para distrair os utentes. Esta distracção não alterou as estimativas de tempo de 

espera significativamente, mas aumentou a satisfação dos mesmos. Por fim, foi introduzido um 

relógio electrónico na sala, o que melhorou as estimativas de percepção de tempo. 

Noutro estudo semelhante, de Smidts and Pruyn, também mencionado em (11), foram analisadas 9 

salas com 337 indivíduos. Aproximadamente 50% dos utentes foram submetidos a uma espera com 

um televisor a passar programas de entretenimento, enquanto o resto não tinha qualquer tipo de 

distracção. Neste estudo, estranhamente, não houve grande diferença de tempo deduzido entre os 

utentes com televisão e os utentes sem televisão. Mas unicamente do lado dos utentes com televisão 

houve algumas diferenças significativas entre os que realmente prestavam atenção à televisão e 

aqueles que não ligaram. Surpreendentemente, os utentes que prestaram atenção à televisão 

inferiram mais tempo do que os utentes que não ligaram. 

2.9. Algoritmos de Agendamento 

Existem diversos algoritmos genéricos de agendamento que poderiam ser utilizados no contexto 

deste trabalho. No entanto, nem todos podem ser considerados como adequados devido ao seu 

excesso de condições ou mesmo por não se focarem no objectivo principal, que é ordenar os 

serviços por forma ao utente ser atendido o mais rapidamente possível. 

Num dos algoritmos estudados, desenvolvido por Zhao e Ramamrithan (12), o problema é definido 

através de um conjunto de n tarefas e de um sistema com r recursos. Uma tarefa pode precisar de 

um determinado número de recursos. Mapeando o nosso problema com este cenário, podemos 

assumir que uma tarefa é um utente, um serviço é um recurso e assim sendo, um utente pode 

precisar de utilizar mais do que um serviço. 
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Onde este algoritmo deixa de fazer sentido para o contexto do nosso problema é no facto de se 

focar em deadlines para uma tarefa e em recursos partilhados. A restrição temporal que é necessária 

consiste apenas na não-colisão de atendimentos nos diferentes serviços. Não há uma restrição para 

o utente ser atendido em todos os serviços num determinado intervalo de tempo. Além disso, não faz 

sentido um balcão de um determinado serviço atender mais do que uma pessoa em simultâneo. 

Karger, Stein e Wein (13) apresentam um conjunto de algoritmos de agendamento para um 

problema genérico definido da seguinte forma: tarefas que são atribuídas a máquinas, sujeitas a 

restrições, com o objectivo de optimizar uma determinada função. Ao mapearmos este problema para 

o nosso contexto obtemos os utentes como tarefas, que são atendidos em serviços representados 

por máquinas, sujeitos a restrições de não-colisão no atendimento e com o objectivo de ser atendido 

o mais rapidamente possível em todos os serviços. 

A maioria dos algoritmos apresentados não se aplica ao nosso contexto devido à existência de 

demasiadas restrições, ou a ambientes de execução diferentes do pretendido. Por exemplo, 

ambientes com apenas uma máquina não nos interessam, pois existem vários serviços numa 

organização. Outro caso é o de máquinas paralelas que, embora seja interessante do ponto de vista 

de múltiplos balcões para atender o mesmo serviço, não resolve o principal problema de múltiplos 

serviços diferentes. 

Outra característica nestes algoritmos é a utilização de um factor de peso relacionado com cada 

tarefa. Assim sendo, certas tarefas podem ser consideradas mais importantes do que outras. No 

entanto, este não é um objectivo desta solução. Todos os serviços têm a mesma importância, pois o 

utente pretende ser atendido em todos os serviços, independentemente da ordem. Outra restrição 

possível é a preempção, que significa que uns serviços teriam que ser atendidos antes de outros. 

Este é um cenário que pode acontecer no nosso contexto, mas nem sempre é possível saber isso à 

partida. Na maioria dos casos o utente é encaminhado para o serviço seguinte através do primeiro. 

Um dos cenários descritos neste artigo é chamado de Open Shop, que consiste em ter várias 

máquinas que vão executar operações relacionadas com uma tarefa. Novamente, fazendo a 

contextualização com o nosso problema, as operações podem ser os diferentes serviços que um 

utente precisa. Uma restrição deste cenário, que se torna óbvia no nosso contexto, é a 

impossibilidade de 2 operações serem executadas em simultâneo em máquinas diferentes. Para este 

problema o algoritmo apresentado é o de List Scheduling, conhecido como um algoritmo greedy, que 

apresenta uma solução de aproximação com limite da razão 2. Ou seja, considerando Pmax o tempo 

total de todas as operações de uma tarefa e PRODmax o tempo total de uma máquina a executar 

todas as tarefas que lhe são atribuídas, obtemos então que no máximo a solução escolhida irá 

demorar Pmax+PRODmax. 

Assim sendo, o melhor algoritmo a utilizar é o de List Scheduling pois apresenta uma solução para 

o problema pretendido sem ser necessário utilizar demasiadas restrições que não se aplicam neste 

contexto. 
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2.10. Algoritmos de Profile Matching 

Existem, também, diversos algoritmos de profile matching para as mais variadas áreas. 

Wassermann e Zimmermann (14) apresentam um algoritmo baseado em dados estatísticos para 

adaptação de interfaces de utilizador em diferentes ambientes. Embora seja um algoritmo 

interessante, neste contexto não se aplica, pois não são necessários dados estatísticos de utilização. 

Apenas serão transmitidos vídeos consoante as preferências do utilizador. 

Outra solução, neste caso baseada numa linguagem de lógica descritiva, apresentada por Calì, 

Calvanese, Colucci, Noia e Donini (15), consiste na definição de perfis através de uma linguagem 

própria. Estes perfis são bastante completos pois incluem diversas propriedades. Uma das 

características destes perfis consiste num peso associado a uma propriedade. Este tipo de 

especificidade não é necessária no nosso contexto, pois o objectivo é o utilizador preencher uma 

pequena lista de interesses, sem demasiadas opções e de forma a não ser muito intrusivo. Na 

solução em questão, seria necessário o utilizador definir um nível de interesse, o que não é 

pretendido. Poderíamos aplicar o algoritmo com um nível fixo de forma a todos os interesses terem a 

mesma importância, mas estes níveis são depois transformados em penalidades para efectuar os 

cálculos. Como não nos interessam os níveis, deixam de fazer sentido as penalidades, que por sua 

vez tornam o algoritmo mais complexo do que o necessário. 

2.11. Conclusão do Estado da Arte 

Nenhum dos sistemas utilizados no mercado resolve o problema de optimizar o atendimento de 

múltiplos serviços sem colisões no atendimento. 

Relativamente ao tempo despendido durante o período de espera este pode ser activo ou passivo. 

No caso das filas de espera físicas este tempo é quase sempre passivo, com a excepção dos casos 

em que se podem preencher formulários durante esse período, mas, mesmo assim nunca nos 

encontramos numa posição confortável para o fazer. Por outro lado, nas filas virtuais, podemos 

desencadear uma espera activa onde o utente tem a liberdade de se deslocar e executar outras 

tarefas enquanto espera. Um dos sistemas de espera activa utilizado nas organizações e falado 

anteriormente são os sistemas de Corporate TV, normalmente integradas nos dispositivos que 

indicam a senha e o balcão a ser atendido. Qualquer uma das organizações mencionadas acima 

disponibiliza este serviço de uma forma ou de outra. Mas nenhuma resolve o problema da 

heterogeneidade dos utentes durante o período de espera, obrigando todas as pessoas a visualizar o 

mesmo conteúdo. 

As alternativas às senhas em papel apresentadas também não são as soluções mais adequadas, 

pois no caso dos terminais desenvolvidos na universidade do Paraná o utente facilmente perde a sua 

vez por distracção. Num sistema deste género não pode haver apenas uma notificação visual. É 

necessário algum sinal sonoro para chamar a atenção do utente. Considerando que se estão a utilizar 

módulos externos, construídos para o efeito, facilmente se integraria um sinal sonoro, ou até mesmo 

um sinal vibratório. No caso da solução da Qminder, embora seja uma solução do género da 
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apresentada neste trabalho, é extremamente limitada, pois não permite múltiplas senhas em 

simultâneo nem integra nenhum sistema de Corporate TV para melhorar o período de espera. 

Relativamente aos estudos sobre a percepção dos tempos de espera, a conclusão que podemos 

retirar é que os conteúdos a passar nas televisões não devem ser aleatórios, mas sim direccionados 

ao utente para melhorar a sua experiência durante o período de espera por um serviço. 

Por fim, através da análise aos algoritmos de agendamento, constatamos que a solução indicada é 

utilizar o algoritmo de List Scheduling, pois é o que melhor se adequa ao nosso problema. Quanto 

aos algoritmos de profile matching, nenhum satisfaz os objectivos iniciais devido às suas 

características demasiado genéricas e complexas. 
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3. Arquitectura da Solução 

3.1. Introdução 

Neste capítulo é introduzida a arquitectura da solução proposta. Em primeiro lugar são 

apresentadas as fórmulas principais para o algoritmo de múltiplas senhas para o mesmo utilizador, de 

forma a evitar colisões no atendimento. Em seguida é explicado o algoritmo utilizado para o profile 

matching dos utilizadores de acordo com os vídeos de Corporate TV. Após a apresentação dos 

algoritmos principais, é descrita a arquitectura técnica onde são especificados os vários componentes 

que compõem a solução final. São descritas as suas principais funcionalidades, bem como as 

ferramentas e a tecnologia a ser utilizada. Por fim é apresentada a arquitectura funcional e o modelo 

de dados utilizado. 

3.2. Formulação do Problema 

3.2.1. Gestão eficiente de senhas 

O problema da gestão eficiente de senhas está na garantia de um atendimento o mais rápido 

possível e com a garantia de que não existirá colisão no atendimento de mais do que um serviço. 

Sendo assim, para um dado conjunto de serviços que o utente solicita, é necessário ordená-los 

pelo menor tempo de espera (Te). É também preciso garantir que o Te de cada serviço, somado ao 

tempo médio de atendimento (Tm) desse mesmo serviço e ao tempo médio de deslocação entre os 

dois serviços (Td), não colide com o Te do próximo serviço. 

    
     

  
 (1) 

 
     

  
       (

     

  
)                (2) 

Tm – Tempo médio de atendimento de um determinado serviço 

Td – Tempo médio de deslocação entre serviços 

Ns – Número de senhas à frente de um determinado serviço 

Nb – Número de balcões de um determinado serviço 

 

Por exemplo, para um conjunto de serviços A,B,C, com tempos de espera na seguinte ordem: 

             (3) 

é necessário garantir que para A,B: 

 
       

   
          

       

   
 (4) 
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e para B,C: 

 
       

   
          

       

   
 (5) 

Para os casos em que estas regras não sejam cumpridas, então uma das senhas dos serviços que 

estiver em colisão avança uma ou mais posições da seguinte forma: 

Assumindo que o serviço A colide com o serviço C, é necessário arranjar um NsA’ e um NsC’ que 

cumpram as seguintes regras: 

 
        

   
 
       

   
          (6) 

 
        

   
 
       

   
          (7) 

Podemos considerar que TdCA é igual a TdAC. 

Após obter os valores NsA’ e NsC’ é então escolhido aquele que der o valor de Te inferior. Desta 

forma optimizamos o período que o utente se encontra no estabelecimento. 

Nestas situações, ainda que um utente tenha chegado posteriormente a outro ao local de 

atendimento, este poderá ser atendido em primeiro lugar num dado serviço. No entanto, o sistema 

garante que isto apenas aconteça porque o primeiro utente a chegar não conseguiria ser atendido 

num segundo serviço pela ordem de chegada, dado que o período de atendimento iria colidir com o 

do primeiro serviço. 

3.2.2. Profile Matching 

Relativamente ao problema de profile matching para os conteúdos de Corporate TV, é utilizado um 

algoritmo baseado em pontuação. Consoante um vídeo tenha, ou não, um tema associado, se este 

pertencer à lista de interesses do utente então o vídeo ganha um ponto. 

Um utilizador terá uma lista de interesses - LIu 

Um vídeo terá uma lista de temas associado - LTv 

Ambas as listas são subconjuntos pertencentes a um conjunto de temas – CT 

                 (8) 

Um vídeo v pertence a um conjunto de vídeos – CV 

      (9) 

Para um dado utilizador com a sua LIu, fazer a intersecção com a LTv de cada vídeo v e o número 

de elementos resultantes de cada intersecção indica a pontuação desse mesmo vídeo. No caso de 

essa pontuação ultrapassar um determinado valor X então o vídeo é recomendado para o utilizador e 

pertence ao conjunto de vídeos de interesse (VI). 

          |         |           (10) 
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Além dos temas de interesse há ainda dois factores que ajudam a escolher os vídeos para os 

utilizadores. São estes a idade e o género. Nestes casos não se utiliza o sistema de listas nem de 

pontuação explicados anteriormente. Tanto um factor como o outro são eliminatórios. No caso da 

idade é atribuído ao vídeo um intervalo de idades pré-definido. Caso o utilizador não pertença a esse 

intervalo então este vídeo não é considerado para a fase seguinte de pontuação. Relativamente ao 

género, caso o vídeo esteja classificado para o género oposto ao do utilizador, este fica logo excluído 

de imediato. 

Se houver um vídeo que não deva ser diferenciado por género nem idade, deve ser classificado 

para os dois géneros e deve ter um intervalo de idades suficientemente grande para ser aceite. 

Mais tarde o algoritmo poderá ser estendido para incluir também um historial clínico, ou processual, 

consoante o tipo de organização. 

3.3. Principais Componentes de um Sistema de Gestão de Atendimento 

Um sistema de gestão de atendimento é composto por vários componentes de software e 

hardware. Para uma melhor compreensão da arquitectura a ser implementada, esses componentes 

são apresentados neste capítulo. 

 Chamador – Um chamador é o componente com a principal responsabilidade de chamar 

as senhas. É um dispositivo físico (chamador físico) ou uma aplicação utilizada pelos 

funcionários da organização (chamador virtual). 

 Dispensador – O dispensador é responsável por disponibilizar as senhas que os utentes 

solicitam. Pode ser um rolo de senhas pré-impressas ou uma impressora de senhas. 

 Display – Um display é o dispositivo que indica o estado das filas de espera. Pode 

consistir em ecrãs de matrizes de LEDs ou ecrãs de utilização genérica (LCDs, plasmas, 

etc.). Em alguns casos disponibilizam também informações e/ou conteúdo de 

entretenimento aos utentes. 

3.4. Arquitectura Técnica 

A solução proposta consiste em vários componentes independentes que funcionam em conjunto. 

Na Figura 3-1 podemos visualizar estes elementos interligados por forma a completar o sistema de 

gestão de atendimento. 
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Servidor

BackOffice / Reporting
Quiosque 

(Dispensador 
de senhas)

Chamadores

Display Fixo Display Móvel

Servidor Streaming/Vídeo
 

Figura 3-1: Arquitectura da Solução 

 

Em seguida são descritos todos os componentes pela ordem de desenvolvimento, com a 

especificação das suas principais funcionalidades. 

3.4.1. Servidor 

Começando pela componente principal de todo o sistema, o servidor, é uma aplicação web, 

desenvolvida em Java alojada num servidor aplicacional Tomcat (16), com base de dados em MySQL 

(17). 

Esta componente é responsável pela lógica de negócio de todo o sistema, incluindo também as 

operações de Back Office e dos Relatórios, componentes descritas mais à frente neste documento, 

bem como as operações de Corporate TV personalizado. Todas as funcionalidades descritas nos 

Casos de Uso são implementadas no servidor e depois executadas a partir dos diferentes 

componentes descritos nos capítulos seguintes. 

O servidor é também responsável por fazer as notificações, tanto para os Chamadores, como para 

os Displays. Estas notificações são efectuadas através de um protocolo de publish-subscribe, onde o 

servidor é o publisher e as outras entidades os subscribers. A razão da escolha deste protocolo 
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reside no facto de não ser necessário ao servidor ter informação específica sobre cada Display, ou 

Chamador, para efectuar as notificações.  

3.4.2. Broker 

Para implementar as notificações é necessário utilizar um Broker. O servidor envia a notificação 

com um tópico para este message broker, que depois faz a distribuição dessa notificação para os 

subscribers desse mesmo tópico. O Broker utilizado não foi desenvolvido neste projecto, pois não é o 

foco do mesmo. Assim sendo foi escolhido o broker Mosquitto (18). Este broker foi escolhido por ser 

open source e por suportar o protocolo MQTT
3
 (19). Este protocolo é bastante leve e foi criado para 

aplicações onde a sua utilização não obrigue a uma grande reestruturação no código. No capítulo de 

Implementação é explicado como foi implementado o cliente MQTT para fazer a ligação ao broker. 

3.4.3. Chamador 

Em seguida foi desenvolvida uma aplicação web em GWT
4
 (20) para desempenhar o papel de 

Chamador. Esta aplicação invoca os web services do servidor e encontra-se registada no message 

broker. 

As funcionalidades disponibilizadas num chamador são: 

 Login/Logout de Funcionários 

 Visualização de perfis dos Utentes 

 Gestão de Senhas 

 Obter estado do serviço 

 Notificações 

o Nova senha numa fila vazia 

o Limite máximo de senhas atingido 

3.4.4. Dispensador de Senhas 

A componente criada em seguida foi o dispensador de senhas, desenhado como uma aplicação a 

ser colocada num quiosque com ecrã táctil. Este serve para os utentes pedirem senhas para os 

serviços pretendidos. Caso o utente queira a senha em papel, esta é impressa, mas um dos 

objectivos deste trabalho é a desmaterialização das senhas, através da integração deste sistema com 

um telemóvel. Sendo assim, é possível ao utente importar a senha para um dispositivo móvel com a 

                                                      
3
 MQ Telemetry Transport 

4
 Google Web Toolkit - Ferramenta desenvolvida pela Google, para ajudar a desenvolver páginas 

web com aspecto e desempenho de aplicações desktop, de forma fácil usando Java 
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aplicação cliente instalada. Esta importação será feita através da leitura de um QRCode
5
 apresentado 

no quiosque e lido pela aplicação móvel. 

Para os casos em que a senha é impressa em papel, o quiosque permite visualizar o estado da 

mesma (tempo aproximado de espera, numero de senhas à frente e última senha chamada) através 

da introdução do identificador de senha no quiosque. 

Se, nas configurações do sistema, for possível obter uma senha sem ter que estar presencialmente 

no quiosque, então o pedido de senha pode ser feito directamente pela aplicação móvel. 

Além da funcionalidade básica de obter senha, é também possível obter o estado de cada serviço. 

O dispensador de senhas foi desenvolvido em Smart GWT (21) para poder ser apresentado com 

uma página HTML no quiosque. 

3.4.5. Displays 

Dois dos componentes principais deste projecto são os dispositivos que irão apresentar a 

informação do sistema de atendimento, nomeadamente o estado das senhas. Neste caso foram 

implementados dois sistemas diferentes. 

Display Fixo 

No primeiro caso, mais básico, um ecrã para todos os clientes visualizarem a informação em 

simultâneo. 

Neste display é disponibilizada informação relativamente às diferentes filas de espera, bem como a 

Corporate TV com conteúdos genéricos. 

O display foi implementado como uma aplicação web em Smart GWT para depois ser visualizado 

num computador desktop, com a apresentação de uma página HTML. A recepção de notificações de 

chamada e rechamada de senhas é feita através do registo no mesmo message broker mencionado 

acima. Foi integrado, também na página HTML, um player para a componente de Corporate TV. 

Display Móvel 

No segundo caso, foi criada uma aplicação para dispositivos móveis que apresenta a informação 

relativa a todas as filas de espera, bem como informação específica sobre a senha do utilizador do 

equipamento. 

É também possível visualizar conteúdos de Corporate TV no dispositivo móvel, com a diferença 

que esta é personalizada para o utilizador.  

A aplicação foi desenvolvida para o Sistema Operativo Android (22) e invoca operações do sistema 

de senhas, bem como os serviços de Corporate TV no servidor aplicacional. 

                                                      
5
 QRCode é um código de barras em 2D que pode ser digitalizado através da câmara de um 

smartphone. O código é convertido num bloco de texto para mais tarde ser interpretado por uma 
aplicação. 
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3.4.6. Back Office e Relatórios 

Embora não tenha sido possível implementar aquando da apresentação deste trabalho, por fim, 

seria desenhada a componente de Back Office e dos Relatórios. A primeira é uma componente 

administrativa, cuja função é gerir o sistema. Irá ser desenvolvida como uma aplicação web também 

em Smart GWT. 

 As principais funcionalidades serão: 

 Gestão de Serviços 

 Gestão de Balcões 

 Gestão de Funcionários 

 Gestão de Utentes 

Os Relatórios serão responsáveis por apresentar dados estatísticos sobre todo o Sistema, tais 

como tempos médios de espera, de atendimento, entre outros. Incluirá também indicadores de 

optimizações possíveis, como por exemplo, período de deslocação entre diferentes serviços, número 

de balcões insuficiente, etc. Esta componente também será desenvolvida como uma aplicação web 

em Smart GWT que irá invocar serviços próprios do Servidor do sistema de gestão de atendimento. 

3.4.7. Servidor de conteúdos multimédia 

Relativamente à arquitectura que suporta a distribuição dos conteúdos de Corporate TV, foi criado 

um segundo servidor, dedicado apenas a esta tarefa. Fazendo uma separação do servidor principal, 

não há o risco de prejudicarmos o sistema de gestão de atendimento com o trafego do conteúdo 

vídeo, ou com possíveis problemas que ocorram, mantendo assim o sistema mais fiável. Este 

servidor de conteúdos multimédia foi então dividido em duas componentes. 

Servidor de Streaming 

No caso dos Displays em desktop são transmitidos conteúdos continuamente e sem qualquer tipo 

de diferenciação. Para este cenário é utilizado um servidor de streaming simples, nomeadamente o 

Windows Media Services (23), numa máquina com o Windows Media Server 2008, que transmite 

streaming contínuo de vídeos pré-definidos. A aplicação do Display Desktop recebe este stream e 

apresenta-o no ecrã. 

Servidor de Vídeo  

No caso da aplicação móvel é permitido visualizar conteúdos apropriados ao perfil do utilizador. 

Através do algoritmo apresentado anteriormente, serão escolhidos os vídeos mais apropriados. Os 

ficheiros de vídeo estão alojados num servidor web onde se encontram disponíveis para 

download/streaming.  
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3.5. Arquitectura Funcional 

3.5.1. Casos de Uso 

Os casos de uso implementados neste sistema são descritos em seguida. 

Gestão de Serviços 

Criar, modificar e eliminar serviços e correspondentes filas de espera. Como se pode observar na 

Figura 3-2, estas operações só poderão ser efectuadas por um funcionário. 

 

Figura 3-2: Casos de Uso – Gestão de Serviços 

 

Gestão de Balcões 

Criar, modificar e eliminar balcões de atendimento. Tal como na Gestão de Serviços, apenas 

Funcionários podem fazer esta gestão. (Figura 3-3: Casos de Uso – Gestão de Balcões) 

 

Figura 3-3: Casos de Uso – Gestão de Balcões 
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Gestão de Funcionários 

Criar, modificar e eliminar funcionários. Operações efectuadas por funcionários privilegiados. A 

distinção entre os tipos de funcionários não foi implementada nesta fase. Assim sendo, todos têm os 

mesmos privilégios de administração. É possível também um funcionário iniciar sessão num 

Chamador. (Figura 3-4: Casos de Uso – Gestão de Funcionários) 

 

Figura 3-4: Casos de Uso – Gestão de Funcionários 

 

Gestão de Utentes 

Como se pode visualizar na Figura 3-5 podem existir dois actores. O Funcionário, que pode criar, 

modificar e eliminar utentes do sistema, bem como visualizar o perfil pessoal do Utente que está a ser 

atendido quando utiliza o Chamador. E o próprio Utente que pode criar o seu perfil pessoal ou 

modifica-lo no seu dispositivo móvel (aqui representado por Display Móvel). 

 

Figura 3-5: Casos de Uso – Gestão de Utentes 
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Gestão de Senhas 

A Gestão de Senhas, representada na Figura 3-6, consiste em diversas operações, descritas em 

baixo, executadas principalmente por um Funcionário num Chamador, com a excepção da obtenção 

de senha que é efectuada por um Utente num Display Móvel ou num Dispensador. 

o Obter senha – Obter uma senha para um ou mais serviços  

o Chamar senha – Chamar a próxima senha de um determinado serviço 

o Transferência de senha – Transferir uma senha para outro serviço e colocá-la no 

início da fila, fim, por ordem de chegada à organização, ou por ordem de chegada 

ao serviço anterior 

o Rechamar senha – Invocar novamente a última senha chamada 

o Não presente – Indicação de utente que não compareceu à chamada da senha 

o Reciclar senha – Recolocar uma senha na mesma fila do mesmo serviço. Útil, por 

exemplo, para os seguintes casos: 

 Quando o cliente necessita de executar tarefas que tomem algum tempo, 

mas que não exija o pedido de uma nova senha (ex.: preenchimento de 

um formulário) 

 Quando o cliente necessita de tratar de outro assunto na mesma fila, mas 

que por questões de regras de atendimento seja necessário voltar 

novamente para a fila. 

 

Figura 3-6: Casos de Uso – Gestão de Senhas 
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Consultar estado de senhas e serviços 

É possível ainda consultar o estado dos diversos serviços da organização, bem como o estado de 

uma senha específica. No caso de um serviço, este estado consiste no número de senhas em 

espera, o tempo previsto de espera para uma nova senha, a última senha chamada e a última senha 

obtida. O estado de uma dada senha inclui o número de senhas que a precedem, o tempo previsto 

para o seu atendimento e a última senha chamada na fila do serviço a que corresponde a senha 

consultada. Como se pode observar na Figura 3-7 o estado de um serviço pode ser consultado por 

um funcionário num Chamador, bem como por um Utente no Display Móvel ou no Dispensador. Por 

sua vez o estado de uma senha apenas pode ser consultado no Display Móvel ou no Dispensador, 

por um Utente. 

 

Figura 3-7: Casos de Uso – Estado de Senhas e Serviços 

 

Notificações 

As notificações são efectuadas pelo Servidor quando é invocada uma determinada operação. 

o Senha chamada – Notificar o utente que a sua senha foi chamada 

o Senha rechamada – Notificar o utente que a sua senha foi chamada novamente 

o Nova senha – Notificar os funcionários da existência de uma nova senha numa fila 

previamente vazia de um determinado serviço 

o Número limite de senhas atingido – Notificar o funcionário que um número limite de 

senhas em espera de um determinado serviço foi atingido 
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Visualizar conteúdos multimédia 

A visualização de conteúdos multimédia pode ser dividida em duas partes, no Display Desktop e no 

Display Móvel. No Display Desktop, os conteúdos a ser transmitidos são genéricos, pois são 

visualizados por diferentes Utentes. No entanto, no Display Móvel, estes conteúdos são 

personalizados de acordo com o perfil de cada Utente. Assim sendo, podemos observar na Figura 3-8 

os dois tipos de cenário. 

 

Figura 3-8: Casos de Uso – Visualização de Conteúdos Multimédia 

3.5.2. Diagramas de Sequência 

Neste capítulo são apresentados os diagramas de sequência mais significativos de alguns dos 

casos de uso apresentados anteriormente. 

Obter Senha 

As senhas podem ser obtidas através do Dispensador e em seguida importadas para o dispositivo 

móvel, ou directamente pelo dispositivo móvel. 

Dispensador 

Como se pode observar na Figura 3-9, o Utente faz o pedido de nova senha no Dispensador, que 

por sua vez gera uma senha no Servidor. Esta senha é apresentada ao Utente através de um código 

QR no Dispensador. Finalmente, o Utente utiliza o seu dispositivo móvel para capturar o código QR e 

assim importar a senha. 
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Figura 3-9: Diagramas de Sequência – Obter Senha (Dispensador) 

 

Display Móvel 

A alternativa ao Dispensador será obter uma senha directamente pelo dispositivo móvel. Neste 

caso apenas é necessária a interacção entre o Utente e o dispositivo móvel e entre este e o Servidor. 

Podemos observar esta interacção na Figura 3-10. 

 

Figura 3-10: Diagramas de Sequência – Obter Senha (Display Móvel) 
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Alterar Perfil Pessoal de Utente 

É possível a um utente alterar o seu perfil pessoal no dispositivo móvel. Na Figura 3-11 podemos 

observar como se procede a esta alteração. 

 

Figura 3-11: Diagramas de Sequência – Alterar Perfil Pessoal de Utente 

 

Notificações 

As notificações são desencadeadas por outras acções. As notificações mais relevantes de 

apresentar neste capítulo são as de Chamada e Rechamada de senhas. 

Chamada 

Como se pode observar na Figura 3-12 uma notificação de chamada é desencadeada por um 

Funcionário que chama a próxima senha. Após esta acção, o Servidor, além de devolver a próxima 

senha ao Chamador, envia uma mensagem de notificação para um broker que irá distribui-la pelos 

Displays Desktop e para o dispositivo móvel do Utente a quem pertence a senha chamada. 

 

Figura 3-12: Diagramas de Sequência - Chamar Senha 
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Rechamada 

Na Figura 3-13, podemos observar que a Rechamada é semelhante à chamada, com a excepção 

que é o Chamador que envia a notificação directamente ao broker sem qualquer interacção com o 

Servidor. 

 

Figura 3-13: Diagramas de Sequência – Rechamar Senha 

 

Visualização de Corporate TV personalizada 

A visualização de Corporate TV personalizada só pode ser efectuada num Display Móvel. Assim 

sendo, após o Utente ter definido o seu perfil pessoal no seu dispositivo, quando faz um pedido de 

visualização de Corporate TV são executadas as operações representadas na Figura 3-14. 

 

Figura 3-14: Diagramas de Sequência – Visualização de Corporate TV personalizada 
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3.6. Modelo de Dados 

O modelo de dados criado para este projecto pode ser consultado na Figura 3-15, onde estão 

representadas todas as entidades do domínio da solução concebida. Estas são descritas com maior 

detalhe no capítulo de Implementação. 

 

Figura 3-15: Modelo de Dados 

3.7. Conclusão da Arquitectura da Solução 

A componente do Servidor é a principal visto que é nesta que está implementada toda a lógica do 

negócio. Todos os outros componentes do sistema são ligados ao servidor. Incluirá também os 

componentes de Relatórios e de Back Office quando estes se encontrarem finalizados. 

Os displays, fixo e móvel, ligam-se ambos a dois servidores. No servidor principal obtêm dados 

relativos aos diferentes serviços e filas de espera. Ao servidor de vídeo vão obter o conteúdo 

multimédia a transmitir para os utentes. O Servidor de vídeo inclui, tanto o servidor web, com os 

vídeos alojados para a Corporate TV personalizada, como o servidor de streaming para a Corporate 

TV genérica. 

Por fim, os Chamadores são aplicações independentes e podem ser abertos tantos quanto o 

número de balcões disponíveis. No quiosque sucede o mesmo, permitindo que existam tantos quanto 

o desejado. 
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4. Implementação 

Neste capítulo são descritas as implementações dos diversos componentes, bem como as 

abordagens e justificações para as decisões técnicas utilizadas. 

Para distinguir as senhas específicas de um determinado serviço das senhas que aglomeram as 

anteriores, uma Senha-Serviço será definida como uma senha para um determinado serviço e uma 

Senha a aglomeração das várias senhas-serviço de um só utente. 

4.1. Servidor 

O Servidor é a componente principal pois executa todas as operações. Nesta secção é explicado 

como foi definido o modelo de dados, as operações executadas sobre esse modelo e a API de 

acesso a essas operações. 

4.1.1. Modelo de Dados 

O Modelo de dados foi criado em Java com recurso ao ORM
6
 Hibernate (24). Como foi possível 

observar na Arquitectura da Solução existem diversas entidades com ligações entre elas. Neste 

capítulo são explicados os vários atributos de cada entidade, bem como essas ligações. 

 

 Customer – Entidade que define um Utente 

 

Tabela 4-1: Descrição da entidade Customer 

Nome do Atributo Descrição 

ID Identificador único de utente 

Name Nome do utente. 

Device ID Identificação do dispositivo móvel (IMEI) 

Age Idade do utente. Calculada com base na data de nascimento 

Genre Género do utente 

Interests Lista com os interesses do utente 

CurrentTicket Senha actual do cliente 

Tickets Lista com todas as Senhas do utente 

Birthday Data de nascimento do utente 

 

                                                      
6

 Object-relational mapping é uma técnica de desenvolvimento utilizada para facilitar a 
programação orientada aos objectos utilizando bases de dados relacionais 
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 Desk – Entidade que representa um balcão de atendimento 

 

Tabela 4-2: Descrição da entidade Desk 

Nome do Atributo Descrição 

ID Identificador único de um balcão 

User Funcionário atribuído ao balcão 

Subject Serviço que o balcão atende no momento 

 

 Interest – Entidade que representa um interesse (utilizado nos perfis de utilizador e na 

classificação de vídeos) 

 

Tabela 4-3: Descrição da entidade Interest 

Nome do Atributo Descrição 

ID Identificador único de um interesse 

Name Nome do interesse 

 

 Subject – Entidade que define um Serviço de atendimento 

 

Tabela 4-4: Descrição da entidade Subject 

Nome do Atributo Descrição 

ID Identificador único do serviço 

Name Nome do serviço 

AverageAnswerTime Tempo médio de atendimento do serviço 

NumberDesks Número de balcões que atendem este serviço 

MaxNumberOfTicketsWarning Limite máximo de senhas-serviço para este serviço 

Tickets Lista com as senhas-serviço em espera por ordem de atendimento 

FinishedTickets Lista com as senhas-serviço já atendidas neste serviço 
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 SubjectsAverageShiftTime – Tabela com o período de deslocamento entre dois serviços  

 

Tabela 4-5: Descrição da tabela SubjectsAverageShiftTime 

Nome do Atributo Descrição 

ID Identificador único para cada entrada da tabela 

SubjectA Um dos serviços relativo à medição do tempo 

SubjectB Outro serviço relativo à medição do tempo 

AverageShiftTime Tempo médio de deslocação entre os dois serviços 

 

 SubjectTicket – Entidade que representa uma senha-serviço de um determinado serviço 

 

Tabela 4-6: Descrição da entidade SubjectTicket 

Nome do Atributo Descrição 

ID Identificador único da senha-serviço 

WithdrawTimeStamp Data e Hora em que foi gerada a senha-serviço para este serviço 

AnswerTimeStamp Data e Hora em que a senha-serviço foi chamada para ser atendida 

FinishTimeStamp Data e Hora de término do atendimento deste serviço 

Subject Serviço a que pertence esta senha-serviço 

Ticket Senha à qual pertence esta senha-serviço 

AnswerDesk Balcão onde foi atendida a senha-serviço 

NoShow Indica se o utente compareceu à chamada da senha-serviço 

TicketOrdering Atributo utilizado pelo Hibernate para manter a ordenação das senhas-serviço 

na lista de uma senha, na Base de Dados 

SubjectOrdering Atributo utilizado pelo Hibernate para manter a ordenação das senhas-serviço 

na lista de um serviço, na Base de Dados 
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 SubjectTicketAlert – Tabela com os pedidos de alerta de senhas-serviço  

 

Tabela 4-7: Descrição da tabela SubjectTicketAlert 

Nome do Atributo Descrição 

ID Identificador único para cada entrada da tabela 

SubjectTicket Senha-serviço à qual corresponde o alerta 

NTicketAhead O alerta dispara quando for atingido este número de senhas-serviço por atender 

antes da senha-serviço em causa 

Alerted Indica se a senha-serviço já foi alertada ou não 

 

 Ticket – Entidade que representa uma senha que aglomera as senhas-serviço, de 

diferentes serviços, de um só utente, para uma determinada ocasião 

 

Tabela 4-8: Descrição da entidade Ticket 

Nome do Atributo Descrição 

ID Identificador único de uma senha 

Customer Utente a quem pertence esta senha 

Name Nome da senha a ser apresentado aos utentes e funcionários 

ArrivalTimeStamp Data e Hora de geração da senha, mais concretamente, da chegada do utente 

à organização  

Tickets Lista com as todas as senhas-serviço em espera, aglomeradas e ordenadas por 

ordem de chamada, para uma determinada deslocação à organização 

FinishedTickets Lista com as senhas-serviço já atendidas 

 

 User – Entidade que define um Funcionário 

 

Tabela 4-9: Descrição da entidade User 

Nome do Atributo Descrição 

ID Identificador único de um funcionário 

Name Nome do funcionário 

Role Categoria de permissões do funcionário 

Password Palavra-chave do funcionário 
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 Role – Entidade que define uma categoria de permissões 

 

Tabela 4-10: Descrição da entidade Role 

Nome do Atributo Descrição 

ID Identificador único de categoria 

Type Nome da categoria 

Permissions Lista de permissões desta categoria 

 

 Permission – Entidade que define uma permissão 

 

Tabela 4-11: Descrição da entidade Permission 

Nome do Atributo Descrição 

ID Identificador único de permissão 

Type Nome da permissão 

 

 Video – Entidade que define um vídeo 

 

Tabela 4-12: Descrição da entidade Video 

Nome do Atributo Descrição 

ID Identificador único de um vídeo 

Name Nome do vídeo 

URL URL onde se encontra alojado o vídeo 

Themes Lista de temas (interesses) do vídeo 

MinAge Limite mínimo de idade para visualização do vídeo 

MaxAge Limite máximo de idade para visualização do vídeo 

Gender Género apropriado para o vídeo  

 

4.1.2. Implementação das Operações 

O servidor é constituído por todas as operações do sistema. Como uma grande parte destas 

operações são de criação, remoção e edição das entidades, essas não irão ser aqui descritas. No 

entanto são apresentadas as operações mais importantes, nomeadamente na gestão das filas de 
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espera e de implementação dos algoritmos de ordenação bem como de escolha de vídeos para a 

Corporate TV. 

 SearchCustomer – Operação utilizada para localizar utentes 

Procura um utilizador com o conjunto de caracteres inserido, no nome. 

 SearchCustomerDevice – Operação utilizada para localizar dispositivos 

Procura um utilizador com a identificação do dispositivo fornecida. 

 SubjectTicketAlerts – Alerta de proximidade no atendimento 

Daemon a correr numa thread que verifica de x em x tempo, para cada pedido de 

alerta que ainda não foi notificado, se o número de senhas-serviço à frente por atender 

atingiu o limite definido no alerta. 

 GetSingleTicket – Obter uma senha com apenas uma senha-serviço 

Esta operação serve para se obter apenas uma senha-serviço simples. Nesta 

operação, caso exista restrição de localização no pedido de senhas, é também 

verificada se a localização fornecida pela aplicação móvel se encontra dentro do raio 

permitido. 

 GetMultipleTickets – Obter diversas senhas-serviço para diferentes assuntos numa só 

senha 

Nesta operação, é recebida uma lista com os identificadores de todos os Subjects para 

os quais é necessário criar senha-serviço. As senhas-serviço são todas aglomeradas 

numa nova senha que é retornada. 

 AddNewSubjectTicket – Adiciona uma nova senha-serviço a uma senha já existente 

Nos dispositivos móveis é possível ir adicionando mais senhas-serviço à senha actual. 

Assim sendo, nesta operação é criada uma nova senha-serviço para o novo Subject e 

adicionada à senha fornecida. Tal como no serviço GetSingleTicket, são enviadas as 

coordenadas geográficas do dispositivo móvel para a validação da localização do 

mesmo.  

 GetTicketSubjectTicketsByName – Obter senhas-serviço de uma senha por nome 

Esta operação lista todas as senhas-serviço de uma determinada senha através do 

seu nome. É utilizada principalmente pelo Dispensador, para o caso dos utentes que 

não dispõem de um dispositivo móvel, mas desejam saber o estado da sua senha. 

 GetActiveTickets – Obter as senhas-serviço de um determinado utente 

Operação que devolve as senhas-serviço activas de um utente que utilize o dispositivo 

móvel. As senhas-serviço activas são obtidas através da senha actual de um Customer 

que por sua vez tem uma lista de senhas-serviço dos serviços. É verificado ainda, para 

cada senha-serviço obtida, se não foi já atendida. 
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 CallNextTicket – Obter a próxima senha-serviço em espera para um dado serviço 

Ao implementar esta operação é necessário algum cuidado na gestão das senhas. 

Assim sendo, quando é chamada, enquanto houver senhas-serviço em lista de espera, 

é verificado se a primeira senha-serviço da fila não foi já atendida, ou se o utente não 

estará a ser atendido ainda noutro serviço. Situação que pode ocorrer caso haja algum 

atraso no atendimento e a ordenação das senhas-serviço fique comprometida. 

Pseudo-código 

(…) 

int pos = 0; //índice que percorre a lista de senhas-serviço do serviço 

SubjectTicket subjectTicket; 

while(true) 

{ 

 do{ 

  if(subject.getTickets().size() == pos){ 

   //chegámos ao final da fila sem senhas-serviço para atender 

   sair(); 

  } 

  subjectTicket = subject.getTickets().get(pos++); 

 }while(subjectTicket.getAnswerTimeStamp()!= null); //Caso a senha- 

  serviço já tenha sido chamada neste serviço, mas ainda não tenha sido 

  terminada. 

  

 //Ao passarmos para aqui significa que esta é a primeira senha-serviço 

  da fila que ainda não foi chamada. 

 

 if(subjectTicket.getTicket().getTickets().get(0) == subjectTicket) 

  break; //Aqui é confirmada que a senha-serviço é a primeira senha- 

         serviço por atender da lista do utente  

 if(subjectTicket.getTicket().getTickets().get(0).notCalled()){ 

  subjectTicket.getTicket().getTickets().remove(subjectTicket); 

  subjectTicket.getTicket().getTickets().add(0, subjectTicket); 

  break; //Se não for, então é verificado se a primeira ainda não 

         foi chamada. Caso não tenha sido, então é atendido já 

         neste serviço. 

 } 

 

 // Se por outro lado já tiver sido atendido na primeira senha-serviço, 

 então significa que está ocupado noutro serviço. Assim sendo passamos 

 à próxima senha-serviço na lista deste serviço.  

} 

(…) 

 

 GetNextNTicketsToCall – Obtém as próximas N senhas a ser chamadas 

Devido ao agrupamento de senhas-serviço numa só senha, não é garantida a 

continuidade no nome destas. Além do mais, pode ser necessário reordenar as 

senhas-serviço sem manter a ordem de chegada. Assim sendo, foi criada esta 

operação, para se poder apresentar aos utentes quais são as próximas N senhas a ser 

chamadas, por forma a informar se a sua vez está próxima ou não.  

 DelaySubjectTicket – Atrasar uma determinada senha-serviço 

Esta operação é principalmente utilizada na reordenação das senhas-serviço em caso 

de colisão de atendimento. É indicado o número de posições que deve ser atrasada, e 

caso ultrapasse o final da fila, fica em último lugar. 
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 SortTicket – Ordenação das senhas 

A ordenação das senhas é onde reside o principal algoritmo apresentado na 

Formulação do Problema. Como é um algoritmo mais complexo será explicado por 

fases. 

A ordenação das senhas é feita uma de cada vez, sequencialmente e repetidamente, 

até se obter a melhor ordenação possível. 

Para cada senha, o primeiro passo é ordenar as senhas-serviço por ordem de 

atendimento. Esta ordenação é efectuada através de um comparador de senhas-

serviço especificamente implementado para o efeito. Este comparador baseia-se no 

tempo estimado de espera para o atendimento e devolve um valor menor que 0 caso a 

ordem das duas senhas-serviço seja crescente ou um valor maior que 0 caso seja 

decrescente. 

Após esta ordenação, é verificado se para cada par de senhas-serviço i e i+1 não 

existe colisão no atendimento. 

Pseudo-código 

(…) 

double val1 = t1.getEstimatedWaitingTime() + 

              t1.getSubject().getAverageAnswerTime() + 

              averageShiftTime; 

double val2 = t2.getEstimatedWaitingTime(); 

return !(val1 <= val2); 

 

Se, por ventura, existir colisão, é então iniciada a resolução de conflitos. No caso da 

senha-serviço i+1 ser a última desse serviço, então não é possível optimizar mais a 

ordenação e resta ao funcionário do serviço aguardar que o utente termine o seu 

atendimento no serviço anterior. Caso contrário, procede-se então à reordenação. 

Na reordenação é efectuado o cálculo de quantas posições se deverá atrasar uma ou 

outra senha-serviço. Após efectuar essa alteração as senhas-serviço são novamente 

ordenadas segundo o comparador explicado acima. 

Pseudo-código 

(…) 

int t1Ns = t1.getNTicketsAhead(); 

int t1Tm = t1.getSubject().getAverageAnswerTime(); 

double t1Nb = t1.getSubject().getNumberDesks(); 

 

double t2Val = t2.getEstimatedWaitingTime() + 

               t2.getSubject().getAverageAnswerTime() + 

               averageShiftTime; 

double t2First; 

while ((t2First = ((t1Ns * t1Tm) / (double)t1Nb)) < t2Val) t1Ns++; 

//Neste passo é incrementado o número de senhas à frente da primeira 

senha até deixar de haver colisão 

t2First+=t1Tm; 

 

 

int t2Ns = t2.getNTicketsAhead(); 

int t2Tm = t2.getSubject().getAverageAnswerTime(); 
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double t2Nb = t2.getSubject().getNumberDesks(); 

 

double t1Val = t1.getEstimatedWaitingTime() + 

               t1.getSubject().getAverageAnswerTime() + 

               averageShiftTime; 

double t1First; 

while ((t1First = ((t2Ns * t2Tm) / (double)t2Nb)) < t1Val) t2Ns++; 

//Neste passo é incrementado o número de senhas à frente da segunda 

senha até deixar de haver colisão 

t1First+=t2Tm; 

 

if (t1First <= t2First) 

{ 

 int n = t2Ns - t2.getNTicketsAhead(); 

 t2.delaySubjectTicket(n); 

} 

else 

{ 

 int n = t1Ns - t1.getNTicketsAhead(); 

 t1.delaySubjectTicket(n); 

} 

 

No final da ordenação de todas as senhas é guardado o estado em que se encontram 

as filas de espera todas. Este passo é feito para evitar ciclos de ordenação infinitos, 

pois pode dar-se o caso de não existir um estado óptimo e o algoritmo variar 

eternamente entre dois estados que são considerados o melhor possível. Por fim, 

enquanto não houver uma repetição de um estado anterior e for detectado algum 

conflito com reordenação, o algoritmo recomeça para todas as senhas. 

Este serviço é chamado apenas por uma thread, onde vão sendo colocados pedidos 

de ordenação. Este procedimento serve para garantir que não irão ser chamadas duas 

ordenações em simultâneo. 

 TransferTicket – Transferir uma senha de serviço 

Uma senha pode ser transferida de serviço. Este processo é feito através da criação 

de uma nova senha-serviço para o novo serviço e adição desta à senha inicial. A 

senha-serviço pode ser colocada no final da fila do novo serviço, no início, em segundo 

lugar, por ordem de chegada à organização, ou por ordem de chegada ao último 

serviço. A reciclagem de senhas também utiliza esta operação, com a diferença que o 

novo serviço irá ser o mesmo que o actual. 

 LoginUser – Início de sessão de um funcionário 

Quando um funcionário inicia sessão num chamador é através do seu nome, do 

serviço a atender e do número do balcão onde se encontra. É procurado na base de 

dados e caso o User não seja encontrado é devolvido o erro de utilizador inexistente. 

Caso contrário, é então atribuído ao balcão o serviço que irá atender bem como o 

funcionário que atende. Além do mais, é adicionado ao Subject correspondente mais 

um balcão para o cálculo de tempos aproximados de espera. 

 GenerateTicketName – Geração de nomes para as senhas 
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Uma senha necessita de ser identificável para os utentes e funcionários. Assim sendo 

foi criada uma operação que gera estes nomes garantido que não haja repetições, bem 

como evitar a continuidade da numeração por forma a evitar interpretações erradas na 

ordem de atendimento. A criação dos nomes utiliza um algoritmo obtido em (25) de 

geração de chaves alfanuméricas aleatórias. 

 GetCustomerVideosOfInterest – Obtenção dos vídeos de interesse para um dado utente 

Para os utilizadores de Display Móvel é necessário calcular quais são os vídeos de 

interesse para o utente desse dispositivo. Será então descrito como foi implementado o 

algoritmo, para esse efeito, apresentado na Formulação do Problema. 

Em primeiro lugar é obtido, num ficheiro de propriedades, o valor mínimo de interesses 

e temas em comum entre o utilizador e cada vídeo. Após este valor ser adquirido, para 

cada vídeo na base de dados, é verificado o intervalo de idades e o género apropriado 

para o vídeo e são comparados com os mesmos atributos do utente. Se algum não se 

enquadrar com as características do utente é então rejeitado. 

Pseudo-código 

(…) 

if((video.getGender()!=null)&&(!customer.getGenre().equals(video.getGen

der()))) 

 ignoreVideo(); 

if((video.getMinAge()!=-1)&&(video.getMinAge()>customer.getAge())) 

 ignoreVideo(); 

if((video.getMaxAge()!=-1)&&(video.getMaxAge()<customer.getAge())) 

 ignoreVideo(); 

(…) 

Se o vídeo passar para a fase seguinte, é então verificado se para cada interesse do 

utente, este se encontra na lista de temas do vídeo em causa. Se houver, no mínimo, o 

valor obtido em cima de interesses em comum, então o vídeo passa para a lista de 

vídeos de interesse. 

Pseudo-código 

(…) 

List<Interest> videoThemes = video.getThemes(); 

if(matchInterests(customerInterests, videoThemes, threshould)){ 

 addVideoToList(video)//Adiciona à lista de vídeos de interesse 

} 

(…) 

 

boolean matchInterests(List<Interest> customerInterests, 

                       List<Interest> videoThemes, 

                       int x){ 

 int cont = 0; 

 for (Interest interest : customerInterests) { 

  if(videoThemes.contains(interest)) cont++; 

  if(cont>=x) 

   return true; 

 } 

 return false; 

} 
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No final, os vídeos resultantes são ordenados aleatoriamente para não se dar o caso 

da sequência visualizada pelo utente ser sempre igual de cada vez que se desloca à 

organização. 

4.1.3. Implementação da API de acesso 

As operações do servidor são disponibilizadas aos outros componentes através de uma API de 

Web Services REST com seriação JSON (26). A escolha deste formato foi devida à facilidade no 

transporte de mensagens entre os diferentes componentes através da serialização dos dados em 

texto. 

Todas as chamadas à API de acesso às operações devolvem uma ApiResponse ou uma subclasse 

desta. Uma ApiResponse contém obrigatoriamente um ResponseHeader e, caso seja uma subclasse, 

contém um atributo data. Este tipo de formato serve para normalizar qualquer chamada e assim ser 

possível validar e interpretar facilmente os dados no lado do cliente. 

Um ResponseHeader contém a seguinte estrutura: 

 Boolean operationSucceeded; 

 Boolean invalidArguments; 

 String errorMessage; 

 String errorCode; 

Por sua vez, o atributo data pode ser uma View, que não é mais do que a representação de cada 

entidade do domínio, especificamente criada para ser devolvida nas respostas das chamadas da API, 

ou uma classe criada especificamente para uma dada Response com os dados necessários. 

Foram criados web services para todas as operações implementadas e descritas na secção 

anterior, bem como as de gestão do modelo de dados que não foram especificadas. Estes web 

services são depois invocados pelos diferentes componentes descritos nas secções seguintes. 

4.2. Implementação do Protocolo MQTT 

Para utilização do protocolo MQTT foi utilizada a biblioteca WMQTT (27). Além da biblioteca é 

necessário criar uma camada de integração entre a biblioteca e as aplicações que necessitam deste 

protocolo. Como em algumas aplicações apenas é necessário fazer publish e noutras apenas é 

necessário fazer o subscribe, foram separadas as duas implementações. 

Para o caso das aplicações que apenas publicam mensagens, basta criar um manager, WmqttMgr, 

que faz toda a gestão da ligação ao broker. Os dados de ligação, endereço IP e porto, estão definidos 

nos ficheiros de propriedades das aplicações. É por este manager que, depois, se faz o envio das 

mensagens a publicar. 

No caso de aplicações que recebem as publicações, ou seja, subscrevem tópicos, é necessário 

criar também um manager que efectua igualmente a gestão das ligações ao broker. Além dessa 
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gestão, faz também a subscrição de tópicos, bem como a recepção das mensagens enviadas para os 

tópicos subscritos. Por fim, foi implementada também uma classe, MQTTClient, que é responsável 

por receber as mensagens vindas do manager e reencaminha-las para as entidades que as vão 

tratar. Essas entidades registam-se como observers e são notificadas quando chega uma mensagem. 

Cada entidade implementa um método de tratamento da mensagem, mqttMessageArrived, que 

consiste em descodificar o tipo de mensagem e depois criar uma instância desse tipo para ser 

tratada. 

4.3. Chamador 

O chamador foi implementado em duas aplicações GWT separadas. A primeira serve apenas para 

início de sessão do funcionário no sistema. Por sua vez, esta efectua a abertura de uma janela nova 

onde estará integrada a aplicação do chamador propriamente dita. Ambas podem ser visualizadas na 

Figura 4-1. 

 

Figura 4-1: Ecrã de entrada (à esquerda) e aplicação do Chamador (à direita)  

 

Na primeira aplicação apenas é necessário invocar a listagem de balcões e de serviços disponíveis 

no servidor. Apenas os balcões livres são listados. Quando o funcionário efectua o início de sessão 

são guardados cookies no browser referentes aos dados introduzidos, para em seguida ser aberta a 

nova janela com a aplicação principal. O prazo de validade dos cookies é de apenas um minuto, visto 

que apenas serão necessários até à abertura da nova janela com a aplicação. 

A segunda aplicação, quando inicia, obtém os dados de início de sessão através dos cookies 

guardados anteriormente, procedendo então à chamada de Login no servidor. Caso o Login seja 

efectuado com sucesso, é apresentada na nova janela a aplicação Chamador completa. Caso 

contrário, é apresentado um erro ao utilizador e é obrigado a efectuar o início de sessão novamente, 

na janela anterior. 

Para a aplicação do chamador apenas foram implementadas as chamadas à API do servidor, 

necessárias ao seu funcionamento. Foi também inserido o código necessário à utilização do protocolo 

MQTT. Quer do lado de quem publica, para enviar as mensagens de rechamada, como do lado de 

quem recebe publicações, para as notificações de nova senha-serviço numa fila vazia e de limite 
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máximo de senhas-serviço atingido. Para estas notificações foram criados os seguintes tipos de 

mensagens MQTT com os seguintes atributos: 

 MQTTMaxSubjectTicketsMessage 

o numberOfTickets 

o subjectId 

o subjectName 

 MQTTNewTicketOnEmptyQueueMessage 

o subjectId 

o subjectName 

Em seguida, para apresentar as notificações na interface da página web, é utilizado o protocolo 

Comet
7
 (28), funcionando como outro protocolo de publish-subscribe, simplificado e bastante utilizado 

em aplicações web GWT. 

Neste protocolo, o código que é executado no browser, do lado do cliente, regista-se num 

broker/servidor que se encontra do lado do servidor da página web. Assim, quando é recebida uma 

notificação por MQTT, esta é traduzida para uma notificação comet e enviada para a interface web. 

Por fim, existe uma thread que é executada no servidor da aplicação web, que obtém o estado do 

serviço a atender no momento, para manter o funcionário actualizado sobre tempos de espera, 

número de senhas-serviço em espera, etc.  

Quando o funcionário fecha a janela da aplicação é disparado o handler de encerramento da janela 

e é efectuado o Logout do mesmo no servidor. 

4.4. Dispensador de Senhas 

O dispensador de senhas, sendo uma aplicação com poucas funcionalidades não exigiu uma 

grande complexidade na sua implementação. 

Para apresentar os serviços disponíveis apenas é necessário efectuar uma chamada à API do 

servidor, de listagem de serviços. Por sua vez, se o utente quiser obter o estado do serviço, basta 

também efectuar a chamada correspondente a esse mesmo serviço. 

Para obter uma senha para os serviços pretendidos, é criada uma lista com os identificadores de 

todos os serviços e é chamada a operação de criação de uma nova senha no servidor. Depois de 

esta ser gerada e devolvida à aplicação do dispensador, é questionado ao utente se pretende que a 

senha seja apresentada por código QR ou impressa, como se pode ver na Figura 4-2. Para ser 

gerado o código QR correspondente à senha criada foi utilizada a biblioteca ZXing (29). Através desta 

biblioteca é guardada a imagem localmente, no servidor da aplicação web. Do lado do cliente, no 

browser, é apresentada a imagem criada para depois ser importada para o dispositivo móvel. 

                                                      
7
 Modelo aplicacional web em que é utilizada uma ligação http de longa duração entre o cliente 

(browser) e o servidor (web server), por forma a permitir que o servidor envie informação para o 
cliente sem que este a requisite explicitamente. 



Implementação 

48 

 

Figura 4-2: Aplicação para o Dispensador de Senhas (QM Dispenser)  

 

Por fim, é também possível obter o estado das senhas impressas através da inserção do nome da 

senha na aplicação. Esta funcionalidade foi criada especificamente para o dispensador. Na aplicação 

apresentada neste projecto a inserção do nome da senha é efectuada pelo teclado, mas numa 

situação real, com um quiosque em touchscreen seria utilizado um teclado virtual no ecrã para 

introdução das letras e números. Outra possibilidade seria a leitura de um código QR impresso na 

senha através de um leitor no quiosque. 

4.5. Displays 

4.5.1. Fixo 

O Display Fixo, como explicado anteriormente, é uma aplicação que corre num computador 

pessoal e é apresentada num ecrã de um televisor. Assim sendo, é uma aplicação sem qualquer 

interacção humana, ou seja, não necessita de input. No entanto, o seu foco principal é o output, ou 

seja, a informação que disponibiliza. Neste caso, a informação relativa aos diferentes balcões de 

atendimento. Para apresentar esta informação, no arranque da aplicação, é obtida a listagem de 

balcões em atendimento, bem como o número de balcões a apresentar por página. A separação por 

páginas é importante, pois num display fixo não existe a possibilidade de fazer scroll de uma lista. 

Depois de obter estes dados é criada uma lista com a dimensão do número de páginas necessárias a 

apresentar. Assim a lista será iterada para apresentar os conteúdos no ecrã. Por cada vez que uma 

página é apresentada, é obtida a última senha chamada do serviço que cada balcão dessa página 

atende. 

Além da informação apresentada sobre o estado das filas de espera, existe ainda a componente 

que notifica os utentes quando uma senha nova é chamada. Esta notificação é feita através do 

protocolo MQTT, pelo servidor como explicado na secção do mesmo, e recebida pelo display fixo que 
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subscreveu o tópico correspondente às chamadas de senha. Outra das notificações é a de 

rechamada de senhas. Neste caso directamente enviada pelos Chamadores. Para estas notificações 

foram criados os seguintes tipos de mensagens MQTT com os seguintes atributos: 

 MQTTCallMessage / MQTTRecallMessage 

o subjectTicketId 

o ticketName 

o subjectName 

o deskId 

Os atributos de ambas as mensagens são iguais, no entanto, consoante o tipo de mensagem 

recebida o comportamento do Display será diferente. 

Por fim, foram também adicionados mais dois componentes. Um relógio actualizado ao segundo 

com a data e hora do servidor da aplicação, e um plugin do Windows Media Player, incorporado na 

página html, para apresentar a Corporate TV genérica.  

4.5.2. Móvel 

O Display Móvel foi implementado na plataforma Android 2.1 com API nível 7. A razão pela qual foi 

escolhida uma plataforma mais antiga deve-se à compatibilidade com um maior número de 

dispositivos. 

 

Figura 4-3: Menu inicial do Display Móvel  

 

Para esta aplicação foi adoptada uma estrutura já utilizada no desenvolvimento de outras 

aplicações Android na empresa Innovation Makers. Consiste na criação de um template para cada 

ecrã chamado Screen, que estende uma Activity. Este Screen efectua operações comuns aos 

diversos ecrãs da aplicação que, de outra forma seriam repetidas por cada Activity. 

As chamadas à API do servidor são efectuadas assincronamente através de AsyncTasks para não 

prejudicar a fluidez. A vantagem de utilizar este tipo de threads (em background) consiste na 
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possibilidade de permitir a utilização da aplicação, ao invés de bloquear a interface enquanto os 

resultados são obtidos. Uma AsyncTask tem o método de inicialização onPreExecute onde é 

verificada a ligação à internet e, em alguns casos, lançada uma caixa de estado para proporcionar 

algum feedback ao utente, enquanto a chamada é efectuada; Um método doInBackground que faz a 

chamada à API; E por fim, o onPostExecute, chamado no final da execução com o resultado desta. 

Relativamente ao pedido de novas senhas-serviço, através do menu com os diversos serviços 

disponíveis, pode ser consultada a informação de cada serviço. Como se pode observar na Figura 

4-4, nesse ecrã é então possível requisitar uma nova senha-serviço que será adicionada à senha 

actual do utente. 

 

Figura 4-4: Ecrã Estado do Serviço no QM Android Client  

 

A importação de senha é utilizada quando o utente obtém a sua senha através do Dispensador de 

Senhas num quiosque. Ao fazer a importação via leitura de código QR associado à senha criada no 

quiosque, esta passa a ser a senha actual do dispositivo móvel. Por sua vez é atribuída a 

identificação do utente à senha. 

As notificações de alerta de chamada e de rechamada de senha são recebidas através do 

protocolo MQTT. Mesmo a aplicação sendo terminada, é mantido um Service a ser executado em 

background, que mantém a ligação ao broker activa. Através da notificação é possível abrir a 

aplicação novamente. Foram criadas as seguintes mensagens MQTT: 

 MQTTTicketAlertMessage 

o numberOfTickets 

o ticket 

o subjectName 

 MQTTTicketDisplayMessage 

o desk 

o ticket 

o subjectName 
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Figura 4-5: Ecrã de Alerta de Senha no QM Android Client 

 

Quando o utilizador define o seu perfil pessoal no dispositivo móvel, este passa a poder visualizar 

conteúdos de Corporate TV. Estes conteúdos são disponibilizados num servidor de vídeo, como 

explicado no capítulo Servidor de conteúdos multimédia. Após obter a lista de vídeos adequados ao 

utilizador é utilizada uma componente própria do Android para reprodução de vídeo chamada 

VideoView. É indicado qual o ficheiro de vídeo a reproduzir, neste caso o URL do ficheiro, e é 

começado o download do mesmo. No entanto, não se aguarda que a transferência seja 

completamente concluída até começar a reprodução. É enchido um buffer pré-definido e a 

reprodução começa de imediato. 

Pseudo-código 

iterator = videosList.iterator(); 

videoView.setVideoURI(Uri.parse(iterator.next())); 

videoView.setOnCompletionListener(new MediaPlayer.OnCompletionListener() { 

 public void onCompletion(MediaPlayer mp) { 

  videoView.setVideoURI(Uri.parse(iterator.next())); 

  videoView.start(); 

 } 

}); 

videoView.start(); 

4.6. Servidor de Conteúdos Multimédia 

4.6.1. Streaming 

A componente de vídeo a ser apresentada nos displays de desktop foi implementada recorrendo a 

um servidor de streaming da Microsoft denominado Windows Media Services (23), numa máquina 

com o Windows Server 2008 instalado. Foi escolhida esta opção por ser uma ferramenta utilizada na 

empresa Innovation Makers. 

O Windows Media Services permite a distribuição de conteúdos multimédia de duas formas 

diferentes. Através de vídeo-on-demand, em que os vídeos são reproduzidos desde o início a cada 
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pedido e podem ser parados, atrasados ou avançados no tempo. Ou então a distribuição pode ser 

através de broadcast, em que os conteúdos são distribuídos em tempo real. Os broadcasts podem ter 

como fonte uma stream proveniente de uma placa de TV, ou qualquer outro dispositivo de captura, ou 

podem também utilizar um conjunto de ficheiros guardados em disco e reproduzi-los continuamente, 

ordenada ou aleatoriamente.  

Neste caso, o tipo de servidor que é necessário é o de broadcast e foram utilizados ficheiros de 

vídeo previamente guardados. Os formatos suportados pelo Windows Media Services são 

maioritariamente proprietários da Microsoft, não permitindo por exemplo o MP4. Para este servidor 

foram utilizados vídeos obtidos através da gravação de conteúdos televisivos num computador 

equipado com placa de TV e com o Windows Media Center. Estes são codificados e guardados 

aquando da captura num container proprietário da Microsoft, o WMV. Um container não é mais do 

que um ficheiro constituído por meta-dados que especificam quais os codecs utilizados para a 

codificação do áudio e vídeo. Permite a junção de áudio e vídeo codificados independentemente num 

só ficheiro (30). Por sua vez o streaming desses mesmos ficheiros é efectuado através do protocolo, 

também proprietário, MMS
8
. 

4.6.2. Vídeo 

O servidor de vídeo a ser utilizado pelos dispositivos móveis, quando o utente visualiza conteúdos 

multimédia é nada mais do que um servidor aplicacional tomcat com os vídeos alojados numa 

aplicação denominada QMVideoServer. Os vídeos utilizados durante o desenvolvimento foram os 

mesmos obtidos anteriormente, no entanto, devido às restrições da plataforma Android, os vídeos 

não são reproduzíveis no dispositivo móvel neste formato. Assim sendo, é necessário proceder à sua 

conversão. Para este efeito foi utilizado o programa Miro Video Converter (31), que faz a conversão 

de vídeos através do programa ffmpeg (32). A configuração da conversão executada é apresentada a 

baixo. 

ffmpeg-bin\ffmpeg.exe -i "fileInput.wmv" -y -acodec aac -ac 2 -strict 

experimental -ab 160k -s 800x450 -vcodec libx264 -vpre slow -vpre ipod640 -

crf 22 -f mp4 -threads 0 "fileOutput.mp4" 

Os parâmetros mais relevantes do comando são: 

 -acodec: Indica a utilização do codec de áudio aac
9
 

 -vcodec: Indica a utilização do codec de vídeo libx264
10

 

 -f: Indica o formato do container pretendido, neste caso mp4
11

 

 -s: Indica a resolução do vídeo de output desejada, 800x450px 

 -ac: Indica o número de canais áudio, 2 para stereo. 

 -ab: Define o bit rate do áudio, 160KHz 

                                                      
8
 Microsoft Media Services 

9
 MPEG-2 Advanced Audio Coding 

10
 MPEG-4 Part 10 / H.264 

11
 MPEG-4 Part 14 
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A razão pela qual foi escolhido o container MP4 com o codec de vídeo H264 e o codec de áudio 

AAC reside na compatibilidade de descodificação por parte de todos os dispositivos Android no 

mercado
12

. 

4.7. Implementação do aspecto gráfico 

A implementação do aspecto gráfico nas componentes desenvolvidas foi efectuada no final do 

trabalho. Foram utilizadas imagens criadas pela responsável de design da empresa Innovation 

Makers para as diferentes aplicações. Estas imagens foram depois integradas em cada aplicação de 

acordo com a disposição sugerida. 

Nas aplicações desenvolvidas em GWT e Smart GWT foram utilizados CSS (33)  em conjunto com 

a definição de propriedades de layout directamente no código. Não foi possível efectuar toda a 

definição de estilos no CSS pois no processo de compilação, o GWT define automaticamente 

algumas das propriedades dos componentes HTML e ignora os ficheiros CSS, mesmo os pré-

definidos do GWT. 

A aplicação cliente em Android não utiliza CSS, mas sim um formato próprio em XML para 

definição de layout e estilos. 

4.8. Principais bibliotecas de apoio à implementação 

Foram utilizadas diversas bibliotecas de apoio à implementação do projecto. Nesta secção são 

descritas as bibliotecas mais significativas. 

 log4j (34)  – Biblioteca desenvolvida pela Apache com o intuito de facilitar e abstrair a 

implementação do logging de aplicações. Recorrendo a um ficheiro de propriedades 

denominado log4j.properties é definida a localização do ficheiro de log, o tamanho máximo 

por ficheiro, o nível de logging, etc.. Por sua vez, no código das aplicações, obtém-se uma 

instância do logger e podem efectuar-se logs de info, debug, warn, error e fatal. Consoante 

o nível de logging definido no ficheiro de propriedades, irão aparecer as mensagens ou 

não. 

 

 Hibernate – O Hibernate é um ORM que torna a persistência dos dados de uma aplicação 

transparente durante o seu desenvolvimento. Através do mapeamento das classes Java 

em entidades do domínio num ficheiro próprio, qm-hibernate.cfg.xml, e da abertura de 

sessões, Session, no código, os objectos podem ser persistidos na Base de Dados 

escolhida, neste caso o MySQL. Por cada objecto criado e persistido é criada uma nova 

linha na tabela dessa mesma classe. No caso das listas, como por exemplo, uma senha 

com múltiplas senhas-serviço, são criadas tabelas de ligação na BD, no entanto, na 

manipulação em código será sempre uma lista num determinado objecto. 

 

                                                      
12

 http://developer.android.com/guide/appendix/media-formats.html  

http://developer.android.com/guide/appendix/media-formats.html
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 WMQTT – É uma biblioteca em Java, disponibilizada pela IBM (27), para o 

desenvolvimento de clientes do protocolo MQTT. Disponibiliza ainda uma aplicação de 

exemplo, que permite o teste do protocolo no desenvolvimento através da publicação e 

subscrição de tópicos. 

 

 Jettison – É Uma biblioteca Java para a criação e interpretação de mensagens JSON. As 

mensagens são criadas no Servidor, transformando os dados numa String com o formato 

JSON
13

. Por sua vez, no cliente, os membros são importados da mensagem e 

transformados novamente em objectos. 

 

 SmartGWT – O SmartGWT é uma framework baseada em GWT que proporciona 

ferramentas úteis para o desenvolvimento da componente cliente numa aplicação web. 

Facilita a criação de conteúdos gráficos complexos através dos widgets que são 

disponibilizados na biblioteca. 

 

 GWT-Comet – Biblioteca que implementa o modelo de comunicação Comet, descrito 

anteriormente, para aplicações GWT. Através do envio de mensagens sobre pedidos http 

long-lived
14

 minimiza a latência e a largura de banda enquanto maximiza o desempenho da 

aplicação pois não é perdido tempo com pedidos em pool do lado do cliente. 

 

 ZXing
15

 – Biblioteca Java para escrita e leitura de códigos de barras 1D e 2D. No caso da 

captura, utiliza a camara fotográfica do dispositivo móvel. Na geração, a imagem criada é 

guardada localmente. 

 

                                                      
13

 Consultar o formato em http://www.json.org/ 
14

 Neste tipo de ligação, o servidor mantém a ligação http aberta através de um ciclo infinito. É 
utilizado um registo de eventos para o servidor saber quando enviar dados pelo canal de saída, mas 
sem o fechar no final. (41) 

15
 Zebra Crossing 

http://www.json.org/


Avaliação 

55 

5. Avaliação 

Foram avaliados diversos aspectos da solução apresentada. Para uma melhor compreensão 

destes aspectos e dos resultados dessas mesmas avaliações, estas foram separadas e são 

apresentadas nos pontos seguintes. 

5.1. Desempenho do Servidor 

Para a realização desta avaliação foi utilizado um computador portátil de desenvolvimento, com um 

processador Intel i5 @ 2.50GHz, 8GB de memória RAM instalada e o Sistema Operativo Windows 7 

Home Premium 64 bits. Nesta avaliação pretende-se obter os tempos de execução dos algoritmos 

principais do Servidor. Como existem dois, foram avaliados separadamente. 

5.1.1. Ordenação de senhas 

O set up inicial deste teste consistia em 5 serviços diferentes disponíveis, distribuídos por 8 

balcões de atendimento. Foram obtidas 100 senhas com aproximadamente 300 senhas-serviço 

distribuídas uniformemente. 

Fazendo a inserção e ordenação das senhas à medida que eram criadas, foi obtida uma média no 

tempo de ordenação em torno dos 100ms. O tempo máximo de ordenação registado, durante toda a 

avaliação, foi de 269ms e o mínimo de 25ms. A resolução de conflitos, em situação alguma, durou 

mais de 3ms. Este último resultado também se deve ao facto de não serem retiradas novas senhas 

colocadas a meio das filas dos serviços. 

No teste seguinte foi efectuada a inserção de todas as senhas, sem qualquer ordenação. A 

primeira ordenação a ser efectuada teve a duração de 1,7 segundos. Nesta ordenação foi encontrado 

um conflito que demorou 18ms a ser resolvido. A duração das ordenações seguintes foi decrescendo 

até estabilizar. Foram medidos os seguintes tempos: 635ms, 520ms, 356ms, 391ms e manteve-se 

perto dos 400ms. A resolução de conflitos foi descendo também, com os valores 16ms, 12ms, 9ms e 

manteve-se abaixo dos 10ms. 

Com os dados obtidos e observando o Gráfico 5-1, podemos concluir que o algoritmo utilizado para 

evitar a colisão nos atendimentos é bastante eficiente, mesmo com uma grande quantidade de 

senhas em fila de espera. Apresenta valores de ordenação inferiores a 0,3 segundos quando em 

funcionamento normal, sendo os valores de resolução de conflitos desprezíveis. 
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Gráfico 5-1: Tempos de Ordenação e Resolução de conflitos  no Servidor 

5.1.2. Profile Matching 

O set up para esta avaliação consistiu na definição de 17 tipos de Interesses/Temas de vídeo 

diferentes. Por sua vez foram adicionados 100 vídeos atribuindo-lhes esses mesmos temas. No 

dispositivo móvel foi criado um utilizador com as seguintes características: Idade 25; Sexo Masculino; 
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Sendo um algoritmo de baixa complexidade, as medições efectuadas foram do tempo de selecção 

da lista de vídeos a reproduzir. Num total de 6 medições diferentes, foram obtidos valores em torno 

dos 100ms. Com um máximo de 125ms e um mínimo de 82ms. 

Como podemos observar no Gráfico 5-2, o tempo de selecção é bastante estável e com os valores 

apresentados, razoavelmente rápido, evitando assim um período de espera pela reprodução 

demasiado elevado. No entanto, entre o pedido de visualização de vídeos e o início de reprodução 

existe um pequeno delay. Este deve-se ao buffering inicial do vídeo no dispositivo móvel. 

 

Gráfico 5-2: Tempos de selecção de vídeos no Servidor  
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5.2. Desempenho da aplicação móvel (QM Android Client) 

O equipamento móvel utilizado nesta avaliação foi um Samsung Galaxy W (I8150), de uso pessoal, 

com o sistema operativo Android 2.3.6 (Gingerbread), a executar as seguintes aplicações (as mais 

relevantes) em background: 

 Avast! Mobile Security 

 WhatsApp 

 AccuWeather 

 E-mail 

 Maps 

O dispositivo foi ligado ao computador portátil utilizado na avaliação anterior, por USB, e foram 

efectuadas medições de utilização de CPU e de memória RAM da seguinte forma: 

 Através da aplicação adb
16

, recorrendo ao comando “adb shell top –m 10”. Este comando 

abre uma linha de comandos no dispositivo remoto e envia os argumentos seguintes para 

essa mesma linha de comandos. Os argumentos utilizados foram o comando “top”, que 

permite visualizar a utilização de CPU (entre outras coisas) de todos os processos a serem 

executados no dispositivo. O “-m 10” apenas limita a apresentação de 10 processos de 

cada vez para uma visualização dos resultados mais fácil. 

 Através da criação de um serviço a ser executado em background na aplicação, que 

invoca uma função apresentada no Anexo I – Função de Medição da Utilização de CPU, e 

imprime o seu valor na consola de debug a cada segundo. 

 Através do Gestor de Tarefas do próprio dispositivo móvel. Este Gestor de Tarefas 

apresenta informação sobre a memória RAM utilizada pela aplicação, bem como a 

utilização de CPU. 

 Através do DDMS
17

, recorrendo à informação da pilha de memória da aplicação. 

A análise dos resultados irá ser divida em duas partes distintas e independentes. Em primeiro lugar 

são analisados os resultados obtidos na utilização de CPU, nos diferentes cenários. Em seguida são 

apresentados os resultados na utilização de memória RAM para os cenários correspondentes. 

5.2.1. Análise da utilização de CPU 

A primeira medição foi efectuada em idle state, no menu principal. Através do adb e do gestor de 

tarefas os valores de utilização de CPU foram insignificantes pois a maioria das leituras apresentava 

0% de utilização. Muito raramente chegou perto de 1%. No serviço a ser executado em background 

da aplicação, os valores médios lidos eram na ordem dos 0,05% e 0,04%, explicando assim o 0% 

apresentando nas medições anteriores. 

                                                      
16

 Android Debug Bridge – Ferramenta de linha de comandos que permite comunicar com 
emuladores e dispositivos físicos ligados ao PC. 

17
 Dalvik Debug Monitor Server – Ferramenta disponível no SDK Android que incorpora diversos 

serviços, incluído informação da pilha de memória de cada aplicação a correr no dispositivo. 



Avaliação 

58 

A medição seguinte foi durante um pedido de serviços disponíveis ao servidor. Neste caso, no adb 

foi lido um pico de utilização de CPU na ordem dos 6%, no entanto, a mesma operação no gestor de 

tarefas apenas chegou aos 1,3%. Nos logs do serviço em background foram lidos valores entre os 

1% e os 1,5%. Concluímos com isto que a medição dos 6% deveu-se a alguma irregularidade na 

aplicação, como por exemplo uma invocação do garbage collector, aquando da chamada para obter 

os serviços disponíveis no servidor. Após a obtenção da listagem de serviços disponíveis, a utilização 

de CPU, em idle state nesse mesmo menu, baixou para valores entre os 0% e o 0,33%. 

Um dos cenários mais importantes é o de reprodução dos conteúdos multimédia. Neste caso, o 

valor máximo apresentado no adb foi de 1%, sendo o valor impresso nos logs do serviço em 

background à volta dos 0,5%. No entanto, no gestor de tarefas foi registado um pico de 1,96%. Ou 

seja, a utilização de CPU variou entre 0,5% e 2%. 

Para efeitos de teste, foi também analisada a reprodução de vídeo no formato VP8, num container 

WebM. Neste teste a utilização de CPU não foi muito diferente do teste anterior, no dispositivo em 

questão. Rondou o 0,8% de utilização nos logs, e atingiu um pico de 2,02% no gestor de tarefas. No 

entanto, a reprodução era bastante mais lenta a iniciar, e a imagem, em alguns testes, continha linhas 

verticais. Além do mais, este formato nunca foi considerado para esta solução pois só é suportado em 

dispositivos móveis com a versão de Android igual ou superior a 2.3.3. 

Por fim, foi efectuada uma medição com o ecrã de importação de senhas e foram obtidos valores 

em torno dos 0,70% de utilização de CPU. No entanto acreditamos que este valor seja devido à 

camara fotográfica do equipamento e não da aplicação em si. 

 

Gráfico 5-3: Utilização de CPU pela aplicação móvel 
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se tratar de uma ferramenta própria de debug de aplicações, optou-se por utilizar como referência 

para análise dos diferentes cenários o valor obtido no DDMS. 

Tal como no primeiro cenário anterior, a medição foi feita em idle state, no menu principal. Foi 

possível constatar que o tamanho da pilha atribuída à aplicação é de 5,82MB e destes, apenas 

2,827MB estão em uso. 

Em seguida foi efectuado o pedido da listagem de serviços disponível no servidor. Neste teste, o 

tamanho da memória atribuída subiu para 6,133MB com 2,898MB em utilização. Após aguardar 

algum tempo no menu de listagem de serviços observámos que o tamanho da pilha se mantinha e 

que o tamanho de memória em utilização quase nem baixou ficando pelos 2,876MB. 

Foram efectuadas mais algumas operações na aplicação, nomeadamente pedido de senha e 

consulta de senhas obtidas. Nestas operações o tamanho disponível na pilha aumentou para 

6,508MB, mas a memória utilizada apenas subiu alguns KB, situando-se nos 2,972MB. 

Por fim, foi aberto o ecrã de importação de senhas e o valor do tamanho da pilha medido subiu 

para 7,695MB, com 3,575MB em uso. Ao voltar ao menu inicial, embora o tamanho da pilha se 

mantenha sempre no máximo, o valor de memória em utilização baixou para os 3,048MB. 

Como a pilha de memória atribuída, ao contrário da memória utilizada, apenas cresce no decorrer 

da aplicação, esta foi reiniciada para obter os resultados do último teste. Este teste consistiu na 

reprodução dos conteúdos multimédia. Tal como na avaliação da utilização de CPU, foram utilizados 

ficheiros MP4, propostos no capítulo de Implementação, e depois os ficheiros WebM. Em ambos os 

casos, o tamanho da memória utilizada foi semelhante, 2,906MB no primeiro caso e 2,891MB no 

segundo caso. Por sua vez, o valor da pilha atribuído foi de 6,570MB e 6,195MB respectivamente, 

sendo superior no caso do tipo de ficheiro MP4. 

 

Gráfico 5-4: Utilização de memória RAM pela aplicação móvel 
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5.2.3. Conclusão da análise de desempenho da aplicação móvel 

Observando os gráficos acima, a conclusão que podemos retirar desta avaliação é que a aplicação 

Android não é muito exigente a nível da utilização de CPU, pois não foram medidos valores elevados 

durante as avaliações. Permite assim uma boa fluidez entre os ecrãs e não prejudica a autonomia do 

equipamento. 

Relativamente à memória RAM utilizada pela aplicação, não foram medidos valores acima dos 

10MB. Não sendo um valor crítico, para dispositivos mais limitados, com pouca memória RAM 

disponível, podemos prejudicar o desempenho do mesmo. No entanto consideramos que estes 

valores podem ser reduzidos, pois uma grande parte da memória em utilização deve-se às imagens 

utilizadas para o desenho da aplicação. 

5.3. Testes de usabilidade da aplicação móvel 

Os testes de usabilidade consistem na definição de um conjunto de tarefas a serem executadas 

por um grupo de utilizadores, por forma a avaliar a interface da aplicação móvel. A realização dos 

testes decorreu num espaço aberto, para tentar criar um ambiente natural e o mais parecido com uma 

situação real de utilização da aplicação. Foram recolhidos o número de erros por cada tarefa e o 

tempo decorrido na execução da mesma para cada utilizador, bem como a idade do mesmo e 

observações sobre possíveis melhoramentos na aplicação. Os utilizadores nos testes foram 

indivíduos entre os 21 e os 40 anos de ambos os sexos. Foram consideradas como erro as seguintes 

situações: 

 Carregar em locais que não eram botões 

 Carregar em botões errados para a tarefa em questão 

 Seguir um caminho errado na execução da tarefa 

 Situações em que o utilizador não sabe o que fazer e necessita de intervenção 

o Só era efectuada uma intervenção no caso de o utilizador desistir por não saber 

como terminar a tarefa 

As tarefas a ser executadas pelos utilizadores foram: 

1ª Tarefa – Efectuar o pedido de uma senha para o serviço de Projects. 

2ª Tarefa – Consultar o estado da senha pedida na Tarefa 1. 

3ª Tarefa – Fazer um pedido de alerta de senha para 3 ou menos senhas da senha pedida na 

1ª Tarefa. 

4ª Tarefa – Importar uma senha previamente obtida na aplicação QM Dispenser. 

5ª Tarefa – Definir o perfil pessoal de utilizador com as seguintes características: 

 Sexo – Masculino 

 Data de nascimento – 12/11/1986 

 Lista de Interesses: Compras, Entretenimento, Desporto, Viagens, Inovação, 

Música 

6ª Tarefa – Visualizar conteúdos multimédia. 
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O guia de avaliação completo apresentado a todos os utilizadores que realizaram os testes 

encontra-se no Anexo III – Guia de Avaliação de Usabilidade. 

5.3.1. Resultados dos testes de usabilidade 

Os resultados dos testes de usabilidade foram recolhidos e tratados para obter as tabelas e os 

gráficos apresentados em seguida. As fórmulas encontram-se no Anexo II – Grandezas estatísticas.  

 

Tarefa 1 

 Nº erros Duração (s) 

Média 0.067 23.6 

SQ 0.93 711.6 

Graus Liberdade 14 14 

Variância 0.067 50.83 

Desvio Padrão 0.26 7.13 

Valor mínimo 0 12 

Valor máximo 1 36 

Tarefa 2 

 Nº erros Duração (s) 

Média 0.2 14.27 

SQ 2.4 670.89 

Graus Liberdade 14 14 

Variância 0.17 47.92 

Desvio Padrão 0.41 6.92 

Valor mínimo 0 5 

Valor máximo 1 26 

Tarefa 3 

 Nº erros Duração (s) 

Média 0.2 15.67 

SQ 2.4 293.35 

Graus Liberdade 14 14 

Variância 0.17 20.95 

Desvio Padrão 0.41 4.58 

Valor mínimo 0 8 

Valor máximo 1 24 

Tarefa 4 

 Nº erros Duração (s) 

Média 0.27 12.93 

SQ 4.93 760.87 

Graus Liberdade 14 14 

Variância 0.35 54.35 

Desvio Padrão 0.59 7.37 

Valor mínimo 0 5 

Valor máximo 2 32 

Tarefa 5 

 Nº erros Duração (s) 

Média 0.33 65.73 

SQ 9.33 3632.9 

Graus Liberdade 14 14 

Variância 0,67 259.49 

Desvio Padrão 0,82 16.11 

Valor mínimo 0 45 

Valor máximo 3 100 

Tarefa 6 

 Nº erros Duração (s) 

Média 0.2 8.67 

SQ 2.4 205.35 

Graus Liberdade 14 14 

Variância 0.17 14.67 

Desvio Padrão 0.41 3.83 

Valor mínimo 0 4 

Valor máximo 1 17 

Tabela 5-1: Grandezas Estatísticas dos dados recolhidos na avaliação de usabilidade  

 

Gráfico 5-5: Média de tempo de execução e número de erros por tarefa  
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                        (  )   [                                               ] (11) 

Pela tabela de t bicaudal, para α = 0.05 (95% de certeza), t = 2.145. 

 

Tabela 5-2: Intervalos de confiança das tarefas da avaliação de usabilidade  

Tarefa Tarefa 1 Tarefa 2 Tarefa 3 Tarefa 4 Tarefa 5 Tarefa 6 

Nº Erros [-0.49;0.62] [-0.68;1.08] [-0.68;1.08] [-1;1.54] [-1,43;2,09] [-0.68;1.08] 

Duração (s) [8.31;38.89] [-0.57;29.11] [5.85;25.49] [-2,88;28,74] [31,17;100,29] [0.45;16.89] 

 

 

Gráfico 5-6: Intervalos de confiança dos tempos de execução das tarefas  
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ultrapassar os 30 segundos. Os 39 segundos da primeira tarefa poderiam ser preocupantes, mas não 

podemos esquecer que será o pior caso. A média encontra-se nos 23 segundos. 

5.4. Avaliação da solução com utilizadores 

Na avaliação com utilizadores foi montado um cenário de teste com o intuito de simular uma 

situação real. Neste cenário foram definidos 2 serviços disponíveis a serem atendidos em 2 balcões 

diferentes. Os balcões foram simulados em computadores portáteis com a aplicação QM Caller. O 

quiosque com a aplicação QM Dispenser, para obtenção das senhas foi simulado num Samsung 

Galaxy Tab, devido à possibilidade de utilizar o ecrã táctil, que mais se assemelharia a uma situação 

real. Por fim, foi pedido a 3 utilizadores diferentes do sexo masculino e com idades entre os 25 e os 

28 anos, com dispositivos móveis Android, para utilizarem o sistema e aguardarem a sua vez para 

serem atendidos utilizando a aplicação móvel. Antes dos 3 utilizadores dos testes obterem as suas 

senhas, foram obtidas senhas sem utilizador definido para ocupar as filas de espera. 

Durante o decorrer da simulação, os utilizadores exploraram a aplicação móvel para visualização 

de conteúdos multimédia, ao mesmo tempo que consultavam a informação sobre as filas de espera. 

Em alguns casos foram feitos pedidos de alerta de proximidade no atendimento. 

Enquanto os utilizadores aguardavam a sua vez, nos QM Callers eram atendidas as senhas sem 

utilizador definido. Com o atendimento destas senhas, os tempos médios de atendimento foram 

sendo alterados, originando assim variações na ordem e no tempo estimado de atendimento dos 

serviços de cada utilizador de teste. Num dos utilizadores, foi atrasada uma das senhas de um 

serviço escolhido, propositadamente, pois esta encontrava-se em colisão com o atendimento de outra 

senha. Este tipo de comportamento era o esperado, garantindo que do lado do utente não houvesse 

uma sensação de injustiça na ordem de atendimento. 

No final da simulação os utilizadores foram questionados acerca da sua experiência e foram 

submetidos ao questionário apresentado no Anexo IV – Questionário de Avaliação de Utilização. 

Todos os utilizadores consideraram a importação de senhas, para o dispositivo móvel, um processo 

fácil e intuitivo. Por sua vez, os que fizeram o pedido de alertas, mencionaram que é uma 

funcionalidade bastante útil, que se reflectiu no número de vezes que consultaram o estado das filas 

de espera, tendo este sido um número relativamente baixo. Em todos os casos a ordem de 

atendimento foi considerada justa, pois nenhum dos utilizadores considerou que tenha sido 

prejudicado na ordem de atendimento, confirmando que foram atendidos o mais rapidamente possível 

nos serviços pretendidos. 

Relativamente à experiência durante o período de espera, apenas num dos casos houve uma 

percepção do tempo acima do valor real. Esta situação deveu-se à pouca diversidade dos vídeos 

disponíveis na aplicação durante a simulação, fazendo com que os vídeos compatíveis para o seu 

perfil pessoal não fossem em número suficiente, o que provocava muitas exibições repetidas. 
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6. Conclusão 

Finalmente são agora apresentadas as conclusões gerais do trabalho desenvolvido, bem como o 

trabalho futuro a realizar. 

6.1. Conclusões do Trabalho 

Neste trabalho foi proposta uma solução de gestão de atendimento que pretendia resolver três 

pontos principais nos sistemas de senhas actuais. Em primeiro lugar, permitir a utilização de múltiplas 

senhas sem risco de colisão entre os serviços pretendidos. Em segundo lugar, desmaterializar as 

senhas em papel, transportando-as para os smartphones actuais, libertando assim os utentes da 

restrição geográfica para obter informação do estado das filas de espera. Por fim, permitir ainda a 

visualização de conteúdos de corporate tv personalizados para cada utente, evitando assim a 

generalização dos gostos dos mesmos. 

Inicialmente foi feita uma Introdução ao tema, indicando qual a motivação e o objectivo deste 

trabalho, bem como a solução que se propõe. Seguidamente, para a sua implementação, foi feito um 

levantamento do Estado da arte dos sistemas actuais, de forma a obter mais informação para permitir 

o enriquecimento da solução. 

Com os dados obtidos neste levantamento foi definida uma Arquitectura da Solução, técnica e 

funcional, para definir e modelar o sistema que se pretendia implementar. Foram descritos os 

diversos componentes que compõem um sistema de gestão de atendimento e definidos os casos de 

uso a implementar. 

Em seguida foi implementado o sistema de gestão de atendimento, começando pela componente 

mais complexa, o Servidor, e construindo todos os outros componentes à sua volta. No capítulo de 

Implementação foram descritas todas as decisões técnicas e como foram implementadas as diversas 

funcionalidades. 

Por fim, foi realizada a avaliação à solução, começando pelo seu desempenho em situações de 

grande fluxo de utentes, para avaliar o comportamento do servidor. Foi também avaliado o 

desempenho da aplicação móvel, com o intuito de confirmar a facilidade de integração da mesma nos 

diversos dispositivos com Android que circulam no mercado. Como se trata de uma aplicação de 

utilização pelo público, foi efectuada uma avaliação com testes de usabilidade, a fim de determinar a 

facilidade de utilização da interface da mesma, bem como proceder a alguns melhoramentos, como 

por exemplo ordenação dos temas de interesse por ordem alfabética, entre outros. Em último lugar, 

foi avaliada a utilização do sistema de gestão de atendimento, no seu geral, recorrendo a uma 

simulação de uma situação real. 

Todo o planeamento de desenvolvimento da solução descrita neste trabalho pode ser consultado 

no Anexo V – Plano de Desenvolvimento. 
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6.2. Trabalho Futuro 

Actualmente a solução construída é uma solução bastante completa. No entanto, ficaram por 

finalizar alguns pontos necessários à utilização do sistema num cenário real. Foram estes a 

implementação do Back Office do sistema, onde é realizada toda a gestão do sistema de atendimento 

e a componente dos Relatórios que apresenta informação estatística sobre a sua utilização. 

Para utilização do Back Office, bem como dos Chamadores, faz todo o sentido existir uma 

diferenciação nos funcionários do sistema, tais como diferentes permissões de acesso e definição de 

classes ou tipos de funcionário, como por exemplo administrador, gestor do sistema, funcionário de 

atendimento, etc. O modelo de dados criado prevê esta situação e assim sendo, pretende-se 

implementar estas funcionalidades futuramente. 

Outra funcionalidade que necessita ser implementada para este produto poder ser comercializado, 

é a autenticação dos funcionários nos Chamadores. Não foi implementada neste trabalho por não ser 

o foco principal do mesmo. No entanto, numa solução deste género, é necessário garantir segurança 

no login dos Chamadores, devido à possível atribuição de prémios e/ou penalizações sobre o 

desempenho dos funcionários. Assim sendo, foram pensadas diversas medidas que garantem essa 

segurança. Em primeiro lugar, garantir uma comunicação segura entre o browser do funcionário e a 

aplicação do Servidor e desta, com a base dados em MySQL. Entre o browser e as componentes 

servidor seria utilizado HTTP/SSL (HTTPS), para garantir o estabelecimento de um canal seguro. 

Sendo um cenário com equipamentos internos, bastaria utilizar um certificado auto-assinado e depois 

adicioná-lo em todas as máquinas que utilizassem o Chamador. A comunicação estabelecida entre o 

Servidor e a Base de Dados também seria sobre SSL, através dos mecanismos próprios do SGBD, 

recorrendo aos mesmos certificados utilizados anteriormente. Por sua vez, a palavra-chave de cada 

funcionário iria ser guardada na base de dados recorrendo à utilização de um resumo SHA que 

efectua um checksum de 160 bit à mesma. Adicionalmente deve ser guardado um valor de salt, para 

adicionar aleatoriedade às palavras-chave guardadas, evitando assim ataques de dicionário. 

Para garantir que as operações do chamador sejam invocadas por um utilizador autenticado, será 

utilizado um token gerado aquando do login consistindo na palavra-chave do utilizador, cifrada com a 

chave pública do servidor web, de maneira que apenas este consiga decifrá-la. Sendo uma 

quantidade pequena de dados não é grave em termos de desempenho utilizar este tipo de cifra com 

chave assimétrica. 

Ao nível da localização geográfica dentro da empresa para obtenção de senhas, foi pensado 

melhorar o sistema, de forma a permitir saber se o utente se encontra dentro do raio permitido 

através de Bluetooth, para o caso em que o sinal de GPS não detectou a localização do utente. 

Por fim, uma evolução do sistema de gestão de atendimento será a possibilidade de integração do 

mesmo com diferentes organizações e as diversas repartições de uma mesma organização. Será 

também possível integrar um add-on, ao nível do Back Office, por forma a efectuar o tratamento da 

informação sobre o utente, de modo a que seja possível o funcionário estar mais preparado para o 

atendimento do mesmo. 
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ANEXO I  –  FUNÇÃO DE MEDIÇÃO 
DA UTILIZAÇÃO DE CPU 

 

 public static float readCPUUsage() { 
     try { 
         RandomAccessFile reader = new RandomAccessFile("/proc/stat", "r"); 
         String load = reader.readLine(); 
 
         String[] toks = load.split(" "); 
 
         long idle1 = Long.parseLong(toks[5]); 
         long cpu1 = Long.parseLong(toks[2]) + 
           Long.parseLong(toks[3]) +  
           Long.parseLong(toks[4]) + 
           Long.parseLong(toks[6]) + 
           Long.parseLong(toks[7]) + 
           Long.parseLong(toks[8]); 
 
         try { 
             Thread.sleep(360); 
         } catch (Exception e) {} 
 
         reader.seek(0); 
         load = reader.readLine(); 
         reader.close(); 
 
         toks = load.split(" "); 
 
         long idle2 = Long.parseLong(toks[5]); 
         long cpu2 = Long.parseLong(toks[2]) +  
           Long.parseLong(toks[3]) +  
           Long.parseLong(toks[4]) + 
           Long.parseLong(toks[6]) +  
           Long.parseLong(toks[7]) +  
           Long.parseLong(toks[8]); 
 
         return (float)(cpu2 - cpu1) / ((cpu2 + idle2) - (cpu1 + idle1)); 
 
     } catch (IOException ex) { 
         ex.printStackTrace(); 
     } 
     return 0; 

 } 
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ANEXO I I  –  GRANDEZAS 
ESTATÍSTICAS 
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ANEXO I I I  –  GUIA DE AVALIAÇÃO 
DE USABILIDADE
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Guia De Avaliação de Usabilidade 
Virtualização de Sistemas de Atendimento e Corporate TV 

A aplicação QM Android Client é uma componente da solução proposta pelo aluno 

Vítor Carvalho na sua Dissertação de Mestrado. É uma aplicação móvel desenhada 

para virtualizar os sistemas de atendimento. Através desta aplicação é possível obter 

senhas para diferentes serviços de uma determinada organização. Permite também a 

realização de pedidos de alerta de proximidade no atendimento, bem como a 

visualização de conteúdos multimédia de acordo com um perfil de utilizador. 

A avaliação pedida neste relatório compreende a execução de 6 tarefas que serão 

explicadas posteriormente. Durante a execução de cada uma das tarefas irão ser 

tomadas notas quanto ao desempenho do avaliador de forma a determinar a clareza da 

aplicação apresentada. No final de cada tarefa é perguntado ao avaliador se encontrou 

algum problema e uma possível solução. 

 

Descrição das tarefas 

 
Tarefa 1: 

Efectuar o pedido de uma senha para o serviço de Projects. 

 

Tarefa 2: 
Consultar o estado da senha pedida na Tarefa 1. 

 

Tarefa 3: 
Fazer um pedido de alerta de senha para 3 ou menos senhas da senha pedida na 

Tarefa 1. 

 

Tarefa 4: 
Importar uma senha previamente obtida na aplicação QM Dispenser. 

 

Tarefa 5: 
Definir o perfil pessoal de utilizador com as seguintes características: 

 Sexo – Masculino 

 Data de nascimento – 12/11/1986 

 Lista de Interesses: Compras, Entretenimento, Desporto, Viagens, Inovação, 

Música 

 

Tarefa 6: 
Visualizar conteúdos multimédia. 
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ANEXO IV –  QUESTIONÁRIO DE 
AVALIAÇÃO DE UTILIZA ÇÃO
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QUESTIONÁRIO 
 

Este questionário tem como objectivo a recolha de informação sobre a utilização da 

aplicação QM Android Client. Pretende também averiguar a disposição dos utentes durante o 

período de espera numa organização com a solução apresentada. Agradecemos a sua 

colaboração. 
 

 

1. Considerou a importação das senhas fácil? 

 

  Sim……………………………………….    

 

  Não………………………………………. 

 

2. Quantas vezes consultou a ordenação das senhas? 

 

  0…………………………………………. 

   

  Entre 1 a 3 vezes………………………… 

   

  Entre 4 a 9 vezes………………………… 

 

  10 ou mais vezes………………………… 

 

3. A percepção do tempo de espera foi:  

 

  Acima do valor real……………………… 

 

  Abaixo do valor real……………………… 

 

4. Considerou a ordem de atendimento: 

 

  Justa............................................................ 

 

  Injusta…………………………………… 

 

5. Visualizou conteúdos multimédia durante o período de espera? 

   

  Sim............................................ 

 

  Não............................................ 

 

     5.1 Se sim, quantos vídeos tem ideia de ter visualizado? ___________ 

 

     5.2 Houve vídeos que não lhe interessassem? 

   

   Sim………………………………... 

 

   Não………………………………... 

 

       5.2.1 Se sim, aproximadamente quantos? ___________ 
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ANEXO V –  PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO 

O plano de desenvolvimento deste trabalho, com se pode visualizar na Figura A. 1, passou por três 

fases principais. 

 

Figura A. 1: Plano de Desenvolvimento 

Estado da Arte 

Na fase do estado da arte foram identificados e analisados os sistemas de gestão de atendimento 

por forma a poder implementar um sistema melhor e mais adequado ao presente e futuro. 

Arquitectura 

Na arquitectura podemos destacar três blocos principais. 

 

Figura A. 2: Blocos da Arquitectura 

 Na Formulação do Problema foram apresentados os algoritmos que se propõem a 

solucionar o problema da gestão de filas de espera ao nível do atendimento em diferentes 

serviços, bem como o de profile matching para a visualização de conteúdos multimédia. 

 Por sua vez na Arquitectura Funcional, foram definidos os casos de uso e diagramas de 

sequência das operações principais do sistema. 

 Finalmente, a Arquitectura Técnica descreve todos os componentes implementados de 

forma a criar a solução apresentada. 

Desenvolvimento 

Estado da Arte 

Arquitectura 

Desenvolvimento 

Formulação 
do Problema 

Arquitectura 
Funcional 

Arquitectura 
Técnica 
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Por fim, na fase de desenvolvimento existe um ciclo de três fases, apresentado na Figura A. 3. 

 

Figura A. 3: Etapas de Desenvolvimento 

 Na Prototipagem, são criadas aplicações com as funcionalidades básicas implementadas, 

sem preocupação com o cuidado gráfico. Os protótipos servem para fazer uma primeira 

avaliação do sistema, a fim de efectuar alterações de maior dimensão que sejam 

necessárias nos requisitos.  

 A partir dos protótipos, passamos à etapa de Desenvolvimento. Nesta etapa pretende-se 

criar um produto final, passível de ser colocado em produção. 

 Em seguida são efectuados os Testes, por forma a corrigir pequenos erros que sejam 

necessários antes do sistema ser realmente colocado em produção. 

Sendo um ciclo, depois dos testes, pode ser necessário voltar à fase de prototipagem para 

desenvolver uma nova funcionalidade.   

Prototipagem 

Desenvolvimento Testes 


