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Resumo 
 

A presente tese aborda o encaminhamento de pessoas e veículos em espaços fechados. O objetivo é 

a orientação de um ponto de origem para um ponto de destino, tendo em conta a planta do edifício e 

uma série de restrições que podem ser definidas pelos utilizadores.  

Apesar da maioria dos smartphones atuais combinarem o GPS com diversos sistemas de 

posicionamento Wi-Fi, o número de aplicações que tiram proveito dessas tecnologias de modo a 

orientarem os seus utilizadores em espaços fechados é ainda bastante pequeno, sendo as 

caraterísticas das mesmas muito limitadas. Entre todas essas aplicações, não se conhece uma única 

que funcione em Portugal, nem se conhece nenhuma que junte o encaminhamento de pessoas e 

veículos em interiores numa só solução.  

São estudados algoritmos de encaminhamento de pessoas tal como os sistemas de localização 

existentes, embora a principal ênfase seja colocada na vertente do encaminhamento. O objetivo é 

desenvolver uma solução flexível e aberta, que possa ser facilmente adaptada a diferentes espaços. 

Como tal foi desenvolvida uma aplicação Android, o TravelBuddy, e uma linguagem de especificação 

de espaços em XML, que constituem uma solução para o problema descrito. 

O TravelBuddy apresenta-se como uma solução universal que pode ser adotada por todos, 

independentemente do idioma, país ou edifício em questão. A aplicação desenvolvida ao ser testada 

revelou usar poucos recursos e, mais importante ainda, revelou ser simples de utilizar por qualquer 

utilizador comum.  
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Abstract 
 

The subject of this thesis is the routing of persons and vehicles in closed spaces. The objective is the 

orientation from an origin point to a destination point, while aware of the layout of the building and a 

series of restrictions that can be defined by the users. 

Despite the fact that most current smartphones combine GPS with different Wi-Fi positioning systems, 

the number of applications that use these technologies with the goal of routing their users in closed 

spaces it’s still very small and with very limited features. Currently there is no knowledge that any of 

these applications work in Portugal, nor a single one that combines the routing of persons and 

vehicles in closed spaces in a single solution. 

A study of the algorithms for the  routing of people and existing location systems will be conducted, 

although the main focus of the this thesis will be on the routing component. The objective is to develop 

an open and flexible solution that could be easily adapted to different spaces. As a solution for the 

given problem, an application for the Android operating system called TravelBuddy was developed, as 

well as a space specification language in XML. 

TravelBuddy presents itself as a universal solution that can be adopted by everyone, independently of 

the language, country or building it is used in. The developed application has proven itself in tests, by 

its low resource usage, and more importantly, its usage by any common user. 
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1. Introdução 
 

1.1. Motivação e Objetivos 

Tem sido uma tendência dos últimos anos a construção de mais e maiores edifícios, o que acaba por 

dificultar a tarefa da pessoa comum se orientar nestes espaços. Embora se tenha verificado também 

uma grande evolução da tecnologia nos últimos anos, incrivelmente não se conhece nenhuma 

aplicação aberta que ajude a resolver o problema da orientação em espaços fechados, e é 

precisamente isso que a presente tese procura resolver. 

É sabido que durante as últimas décadas em Portugal houve um crescimento significativo do número 

de centros comerciais, sendo atualmente este número acima de duas centenas. Para se ter uma 

melhor noção da dimensão destes dados, em Portugal Continental apenas 50 dos 278 concelhos 

(18% do total) é que não têm uma grande superfície comercial. Este fenómeno que se observou 

durante muitos anos em Portugal é também verificável no resto do mundo, sendo cada vez mais 

frequente o aparecimento de novos centros comerciais de grandes dimensões. A título de exemplo, 

veja-se o caso do Dubai Mall (o maior do mundo), que fica nos Emirados Árabes Unidos, e conta com 

1200 lojas e um estacionamento com 14.000 lugares. 

Embora para os consumidores possa ser bastante útil este aumento das superfícies comerciais 

(resolve o problema da deslocação a diferentes espaços para adquirir diferentes produtos), tem 

também as suas desvantagens, sendo a mais relevante para o âmbito deste trabalho o facto de ser 

cada vez mais difícil a orientação de pessoas nestes espaços. Note-se que em espaços 

desconhecidos o problema de orientação se agrava, visto não termos mapas mentais dos locais onde 

nos encontramos, tornando-se uma tarefa complicada encontrar um local específico como uma 

determinada loja, ou restaurante. O mesmo acontece com os estacionamentos, onde é muito comum 

uma pessoa ficar desorientada ao ponto de não conseguir encontrar o local onde estacionou o carro. 

Seria de esperar que com a evolução da tecnologia já existisse uma solução viável e gratuita para 

este problema, mas a verdade é que não se conhece nenhuma. Como irá ser abordado mais adiante 

neste documento, existem atualmente diversos sistemas de localização, sendo o mais conhecido o 

GPS, mas cada um tem os seus problemas quando aplicado a este contexto. Por exemplo, no caso 

do GPS é do conhecimento geral que não funciona (pelo menos de forma fiável) no interior de 

edifícios.  

Visto que hoje em dia existem no nosso país mais telemóveis que pessoas, e que o mercado dos 

smartphones e tablets é um dos mercados tecnológicos que mais expansão tem tido, no contexto da 

presente tese será desenvolvida uma aplicação para o sistema operativo Android, o TravelBuddy, que 

vai ajudar a resolver os problemas descritos. 

A solução apresentada irá ser aberta e genérica, de modo a que possa ser usada em qualquer 

espaço, não ficando assim limitada aos estacionamentos e centros comerciais, podendo também ser 
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aplicada a edifícios de empresas, hospitais, ou qualquer outro edifício independentemente das suas 

dimensões. 

Para oferecer a desejada flexibilidade, será desenvolvida uma especificação do espaço em questão 

em XML que vai representar toda a estrutura e características do mesmo, tais como as suas 

dimensões, entradas, saídas, e outras informações relevantes de forma rigorosa. Quando se entra 

num espaço, será contactado um servidor associado à infraestrutura que enviará a especificação em 

XML à aplicação Android e consequentemente é essa a informação que vai ser utilizada para ajudar o 

utilizador. Alternativamente, pode ser usado um servidor global para guardar a especificação de 

múltiplos espaços, bastando que seja possível aceder à internet. 

A ênfase da presente tese é na descrição do espaço, na interação com o utilizador e no 

encaminhamento. Não será objetivo da presente tese detalhar/aprofundar a vertente da deteção de 

posição (no contexto da tese poderá assumir-se que existem mecanismos de localização que 

fornecem essa informação à aplicação, isto é, a aplicação não tem de se preocupar com esse 

aspeto). Será feito um levantamento de possíveis soluções nesta área que eventualmente se possam 

aplicar diretamente, mas a ênfase principal não é nessa área. 

No âmbito do encaminhamento de pessoas irão ser consideradas eventuais restrições por parte do 

utilizador para a definição de rotas. Por exemplo, no caso de uma pessoa com limitações motoras (ou 

no caso da pessoa simplesmente preferir), deverão ser apenas considerados caminhos que não 

envolvam subir escadas, sendo função da aplicação calcular um caminho para o utilizador que 

cumpra esse requisito. 

Para escolher o seu destino, enquanto num veículo, o utilizador terá que indicar somente a área ou 

secção do edifício para a qual pretende ir, sendo que a partir desse momento começará a receber 

indicações sobre que direções seguir à medida que progride no seu caminho. As indicações 

recebidas pelo utilizador no estacionamento irão ainda indicar o número de lugares livres mais perto 

de si. Após o utilizador estacionar o seu veículo, a posição do mesmo irá ser guardada, para que, no 

momento em que o utilizador pretender sair do edifício, seja encaminhado para o seu veículo, 

clicando apenas num botão para esse efeito. 

1.2. Estrutura da dissertação 

No capítulo 2 é apresentado um estudo do trabalho relacionado. Esse estudo contará em primeiro 

lugar com uma análise das aplicações móveis existentes relacionadas com o encaminhamento em 

espaços fechados, segue-se o estudo de algoritmos de encaminhamento e termina-se o capítulo a 

abordando os sistemas de localização atualmente disponíveis.   

No capítulo 3, que diz respeito à arquitetura do sistema, a mesma será explicada ao leitor de uma 

forma geral. Ainda nesse capítulo serão apresentadas decisões importantes sobre a solução, tais 

como quais os componentes que farão parte do sistema, quais os algoritmos de encaminhamento 

utilizados e como é que os resultados são apresentados aos utilizadores da aplicação.  
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Segue-se um capítulo sobre a linguagem de especificação dos espaços, capítulo 4, onde o leitor 

obterá todas as informações necessárias para conseguir criar um mapa em XML de qualquer edifício, 

o qual será compatível codrom o TravelBuddy. 

No capítulo 5 é explicado com tanto detalhe quanto necessário a implementação da solução. Neste 

capítulo o leitor poderá compreender a estrutura da aplicação, como foram implementadas as 

principais funcionalidades da mesma, as escolhas por detrás de muitas das decisões tomadas, entre 

outros.   

O capítulo 6 respeita à avaliação do trabalho realizado, onde além de se explicarem as metodologias 

de avaliação utilizadas, apresentam-se os resultados obtidos e é feita uma interpretação dos 

mesmos. Por fim, no capítulo 7, são apresentadas as conclusões a que se chegaram após a 

realização do presente projeto. 
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2. Trabalho Relacionado 
 

Na realização de qualquer projeto é de grande importância começar por analisar o trabalho e 

respetivos resultados que outros já conseguiram alcançar na mesma área. Certamente o presente 

projeto não é exceção, pelo que se começou o estudo do estado da arte a analisar os avanços feitos 

até à presente data no que respeita ao desenvolvimento de aplicações móveis com o fim de 

encaminhar pessoas e veículos em espaços fechados.  

Tendo ainda em conta que apesar deste trabalho englobar várias vertentes de conhecimento, não há 

qualquer dúvida que a mais importante e o principal foco deste projeto é a do encaminhamento de 

pessoas. Contudo, não deixa de ser importante estudar também os sistemas de localização 

disponíveis hoje em dia, pelo que o estudo do estado da arte está divido nestas duas grandes áreas.   

2.1. Soluções de encaminhamento já existentes 

Apesar de, até agora, não se conhecer nenhuma solução que resolva por completo o problema 

apresentado na presente tese, na área das aplicações móveis já existem alguns sistemas que de 

uma forma ou outra acabam por estar relacionados com aquilo que é pretendido. Vai-se prosseguir, 

então, à análise de algumas destas soluções. Os critérios de escolha que permitiram selecionar 

algumas destas soluções basearam-se no facto destas estarem apoiadas com alguma documentação 

válida, terem um já revelante número de utilizadores ou terem sido amplamente discutidas na 

imprensa tecnológica. 

2.1.1. Redpin 

O Redpin [1] é um sistema de posicionamento em interiores Open Source que foi desenvolvido com o 

objetivo de fornecer uma precisão pelo menos ao nível de uma divisória na localização dos seus 

utilizadores. 

Este projeto começou em 2008 nas mãos de Philipp Bolliger, na altura a trabalhar para o Instituto 

Federal de Tecnologia de Zurique (sigla ETH Zürich da sua abreviatura alemã Eidgenössische 

Technische Hochschule Zürich). Até há poucos meses só existia uma versão para iPhone, tendo sido 

muito recentemente disponibilizada uma versão em Android. 

O Redpin é um sistema de posicionamento em interiores baseado em fingerprints, desenhado e 

construído para correr apenas em telemóveis. Este sistema tenta combinar a tecnologia Bluetooth 

com GSM e ainda com a medição da potência do sinal dos pontos de acesso Wi-Fi num telemóvel. O 

Redpin tem ainda métodos para omitir a fase de treino da aplicação, processo que normalmente 

consome bastante tempo. Para tal os seus utilizadores treinam o sistema enquanto o usam, o que 

permite que este se adapte a mudanças no seu ambiente, como por exemplo a substituição de 

pontos de acesso. 

Não é correto ver o Redpin como um produto comercial, mas sim como um sistema desenvolvido 

num contexto académico ou de investigação, razão pela qual, embora na altura em que foi lançado 
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tivesse apresentado alguns avanços tecnológicos interessantes para esta área, passados seis anos 

sem ser atualizado (exceto o porte do código original iOS para Android), já não traz nenhum benefício 

aos seus utilizadores, chegando mesmo a ser, nas palavras de alguns utilizadores, uma “experiência 

de dolorosa utilização”, devido à interface complicadíssima. 

O sistema a ser apresentado na presente tese pretende distinguir-se deste sistema não só pela 

tecnologia utilizada, mas também pela facilidade de uso, algo muito importante para o utilizador. É de 

notar ainda que o Redpin é apenas um sistema de localização, não existindo qualquer possibilidade 

de encaminhar o utilizador. 

Em primeiro lugar, embora tenha havido um porte muito recente do Redpin para a plataforma 

Android, ainda não é possível correr a aplicação num destes smartphones se esta não for instalada 

através de um IDE como o Eclipse, algo que exclui a maior parte dos utilizadores destes telemóveis, 

que apenas sabe instalar as aplicações pelas lojas da Google Play ou semelhantes. O primeiro passo 

para que uma aplicação seja bem-sucedida é estar disponível de forma acessível a todos os 

potenciais utilizadores, pelo que se pretende disponibilizar o fruto deste trabalho em algumas das 

principais lojas de aplicações para este sistema operativo. 

Em segundo lugar, o Redpin ao estar desenhado para telemóveis apenas, está a excluir outro gigante 

do mercado de utilizadores Android: os tablets. Além disso, existem novos tipos de aparelhos no 

mercado que correm este sistema operativo, sendo um dos casos mais recentes os smartwatches 

que cada vez mais veem crescer o seu número de utilizadores e que por serem dispositivos tão 

pequenos e sempre à mão podem vir a melhorar em muito a experiência do utilizador para aplicações 

de encaminhamento. Dito isto, seria um erro seguir o mesmo caminho que o Redpin, pelo que a 

solução apresentada, em vez de se focar num tipo de aparelho, vai antes focar-se num sistema 

operativo, permitindo assim que todos os dispositivos que o corram, corram também a aplicação 

desenvolvida. 

Por último, mas não menos importante, basta ver capturas de ecrã desta aplicação para perceber o 

quanto esta não é user-friendly. Mesmo que não se dê importância ao facto dos menus serem 

confusos e com um aspeto muito carregado, é impossível ficar indiferente ao facto dos mapas serem 

apresentados sob a forma de uma planta do edifício, o que torna a sua leitura bastante difícil para a 

grande maioria das pessoas, não existindo qualquer alternativa para a representação de resultados. 

 

                  Figura 1. iPhone a correr o Redpin Figura 2. Representação de um mapa no Redpin 
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2.1.2. Point Inside Shopping & Travel 

“Point Inside Shopping & Travel” [2] [3] é uma aplicação existente para iOS desde o início de 2012 e 

que mais recentemente (Dezembro de 2013) se expandiu para Android. Esta aplicação tem como 

propósito ser usada em centros comerciais e aeroportos, funcionando atualmente (segundo os seus 

dados) em cerca de 1150 centros comerciais e perto de 100 aeroportos.  

Os criadores desta aplicação prometem ao utilizador uma experiência nova ao fazer compras, 

melhorada através da apresentação gráfica da localização exata dos produtos à venda e de rotas 

eficientes nas lojas. O Point Inside permite ainda a personalização de ofertas ao cliente, sugestão de 

produtos e entrega de cupões de desconto na aplicação baseadas na posição atual do utilizador.  

Visto que esta aplicação se foca bastante em centros comerciais, os seus criadores acabaram por 

realizar duas novas aplicações em parceria com duas cadeias de retalho norte americanas, para 

oferecer uma experiência ainda mais focada nas compras em si. 

Em termos visuais a aplicação Point Inside tem um aspeto bastante simples e “limpo” (clean), ao 

contrário da aplicação vista anteriormente, oferecendo ao utilizador uma apresentação gráfica do seu 

percurso relativamente apelativa. 

 

Figura 3./ Figura 4./ Figura 5. Capturas de ecrã do Point Inside Shopping & Travel 

   

Infelizmente, em Portugal esta aplicação não tem qualquer utilidade, pois embora possa ser 

descarregada e instalada com facilidade através da loja Google Play ou através da loja da Apple, foi 

desenvolvida para funcionar apenas com um número limitado de edifícios nos Estados Unidos da 

América. 

Embora esta aplicação apresente algumas ideias bastante interessantes, está vocacionada para dois 

tipos de edifícios, centros comerciais e aeroportos, focando-se essencialmente no primeiro, algo que 

vai contra a ideologia da presente tese, que pretende ser uma solução genérica para 

encaminhamento em qualquer tipo de edifício.  
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2.1.3. Apple e WiFiSlam 

No ano passado a Apple adquiriu uma startup chamada WiFiSlam [4] [5] por 20 milhões de dólares, 

empresa que na altura apenas com dois anos de existência havia desenvolvido métodos para 

aplicações móveis detetarem a localização do respetivo utilizador dentro de um edifício usando sinais 

Wi-Fi. 

Como em muitas outras aquisições feitas pela Apple, todos os serviços direcionados ao público pela 

WiFiSlam foram fechados quando o negócio foi concluído. É de notar que anteriormente o WiFiSlam 

fora uma ferramenta centrada no sistema operativo Android, estando presente inclusive no respetivo 

mercado, e atualmente não só já não se encontra no mercado, como também fechou o seu website.  

Antes do website do WiFiSlam ter sido desligado permanentemente, podia-se ler que esta ferramenta 

conseguia calcular a posição de um utilizador de forma muito precisa em 90 segundos, e com uma 

margem de erro de 2.5m sem espera percetível. Alegavam ainda que estariam a construir a próxima 

geração de aplicações móveis baseadas em localização que, pela primeira vez, envolviam os 

utilizadores a uma escala onde a interação pessoal tomasse lugar. As tais aplicações seriam de 3 

tipos: orientação passo-a-passo, nível de envolvimento produto-cliente e por fim redes sociais 

baseadas em proximidade. 

O WiFiSlam prometia vir a ser uma ferramenta bastante poderosa. Infelizmente desde que foi 

adquirido nunca mais houve informação sobre o mesmo, restando aos potenciais utilizadores 

aguardar até que a Apple integre a tecnologia nos seus dispositivos. Contudo, esse tempo de espera 

pode estar a chegar ao fim, visto que a Apple anunciou no presente Verão (2014) que o seu próximo 

sistema operativo, o iOS 8, vai contar com um processador de movimento, o M7, que em combinação 

com os sensores de movimento do iPhone vai impulsionar bastante a criação de novas aplicações 

nesta área. 

Apesar de se terem alguns dados sobre o que o WiFiSlam fazia ou pode vir a fazer, ninguém sabe ao 

certo, exceto a própria Apple, quais as verdadeiras capacidades desta tecnologia. A única informação 

que pode ser tomada como fidedigna é que esta aplicação só vai estar disponível para iOS como 

seria de esperar, não vindo a estar disponível para Android, acabando por não contribuir para a 

resolução do problema apresentado na presente tese. 

 

Figura 6. WiFiSlam modo de demonstração (antes de ser retirado do site) 
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2.1.4. Google Indoor Maps 

Como não poderia deixar de ser, a Google também está comprometida em criar uma solução para a 

orientação de pessoas em espaços fechados, sendo esta solução a “Google Indoor Maps” [6] [7]. 

Este sistema está em desenvolvimento desde 2011, altura aproximada em que foi lançado para os 

E.U.A. e tem sido expandido a outros países desde então. A India foi a mais recente adição (março 

deste ano) à lista de países suportados por este sistema, lista na qual Portugal ainda não consta. 

Ao contrário dos sistemas apresentados anteriormente, o Google Indoor Maps não é uma aplicação 

por si só, mas sim uma funcionalidade do já conhecido Google Maps. Portanto, para o utilizador usar 

este sistema, basta estar a usar o Google Maps, encontrar um destino suportado pelo Indoor Maps, 

fazer zoom no mapa e clicar no edifício para ver a sua planta interior. Dependendo da informação 

disponível, o mapa irá então mostrar locais de destaque no edifício que o utilizador está a visitar, 

incluindo lojas, casas de banho, zona de restauração, etc.  

Em termos de obtenção de direções, o sistema promete funcionar para a maior parte destes locais, 

tal como já faz com o resto do Google Maps. Já a nível visual o Google Indoor Maps é muito 

semelhante ao resto da aplicação que integra, a qual tem sido aperfeiçoada ao longo dos últimos 

anos. 

Ironicamente, o principal problema deste sistema é o excesso de funcionalidade. Isto é, é impossível 

usar o Google Indoor Maps por si só, o Google Maps está sempre a correr em simultâneo, o que 

oferece funcionalidade desnecessária para os sistemas de posicionamento em interiores e torna a 

aplicação demasiado pesada para a maior parte dos dispositivos Android atuais, oferecendo apenas 

uma boa experiência aos utilizadores com dispositivos topos de gama.  

Outro grande problema desta solução é que consome demasiados recursos ao obrigar o utilizador a 

ter uma ligação rápida à internet sempre ativa, e visto que não são todos os edifícios que tem Wi-Fi 

disponível, o utilizador é obrigado a usar uma subscrição de 3G (que já está a ficar demasiado lento 

para esta aplicação) ou 4G, que hoje em dia ainda são caras. 

 

Figura 7./ Figura 8. Smartphone a correr o Google Indoor Maps 

 

  



9 
 

2.1.5. Conclusões 

Como foi visto, os sistemas de posicionamento em interiores têm sido, nos últimos meses, uma 

grande aposta de algumas das maiores companhias de software existentes. Isto apenas quer dizer 

que é uma área que além de ter um enorme potencial, vai ter para breve cada vez mais recursos 

disponíveis que podem vir a ser usados com este tipo de aplicações, podendo levar a uma maior e 

melhor oferta de aplicações deste tipo. 

Seja como for, alguns destes sistemas mais promissores encontram-se ainda em desenvolvimento, e 

a grande maioria não irá estar disponível para o mercado português tão cedo, existindo assim um 

grande vazio de soluções deste género em Portugal. Mesmo nos E.U.A., que é possivelmente o país 

com mais soluções deste tipo disponíveis atualmente, nenhuma das aplicações referidas está 

próxima de resolver por inteiro os problemas que foram levantados na presente tese, sendo assim 

necessário desenvolver uma solução que seja bem-sucedida na maioria das áreas onde todas as 

outras ainda têm lacunas. É ainda de salientar que durante a pesquisa por soluções para o problema 

que se pretende resolver não se encontrou uma única que além de encaminhar pessoas 

encaminhasse também veículos em espaços fechados. 

Tendo tudo isto em conta, chega-se então à conclusão de que vai ser necessário criar uma solução à 

medida. Com esse fim, vai-se focar daqui em diante o estudo do estado da arte em algoritmos de 

encaminhamento e em sistemas de localização, pois serão estes os dois maiores desafios a enfrentar 

durante a realização de uma nova aplicação com o fim de encaminhar pessoas e veículos em 

espaços fechados. 

2.2. Algoritmos de Encaminhamento 

Visto que o principal objetivo deste projeto é encaminhar os utilizadores, isto é, indicar-lhes como se 

devem deslocar do local em que se encontram para um destino por eles escolhido, podemos 

classificar o nosso problema como um “problema do caminho mais curto”. [8] 

Na teoria dos grafos o problema do caminho mais curto consiste em encontrar um caminho entre dois 

nós de um grafo de modo a que a soma dos pesos das arestas constituintes do mesmo seja 

minimizada. Por outras palavras, uma analogia interessante para perceber o problema em questão é 

descobrir o caminho mais curto entre duas intersecções numa estrada, em que se considera que os 

nós do grafo correspondem às intersecções da estrada e as arestas correspondem aos segmentos de 

estrada, em que o peso corresponde ao comprimento de cada segmento. 

Este problema tem ainda várias variantes, em que cada uma é mais adequada a um determinado tipo 

de problema diferente: 

 Caminhos mais curtos com destino único: consiste em determinar o menor caminho entre 

cada um dos nós do grafo e um nó de destino dado. 

 Caminhos mais curtos com fonte única: determinar o menor caminho entre um nó dado e 

todos os demais nós do grafo. 
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 Caminho mais curto entre par único: determinar o menor caminho entre nós dados. 

 Caminhos mais curtos entre todos os pares: determinar o menor caminho entre cada par de 

nós presentes no grafo. 

Em seguida discutem-se em particular cada um dos diferentes algoritmos mais importantes para a 

resolução do problema do caminho mais curto. 

2.2.1. Algoritmo de Dijkstra 

O algoritmo de Dijkstra [9] é um algoritmo de caminhos mais curtos com destino único, que foi 

concebido em 1956 e publicado em 1959 pelo holandês Edsger Dijkstra. Este algoritmo funciona 

tanto em grafos dirigidos como em grafos não dirigidos com arestas em que o peso não é negativo. A 

complexidade deste algoritmo no pior caso é O(|A|+|V|log|V|) (em que o A diz respeito ao número de 

arestas, e V diz respeito ao número de vértices). 

Em primeiro lugar atribui-se a cada nó um valor de distância, sendo este zero para o nó inicial e 

infinito para todos os outros. No passo seguinte marcam-se todos os nós que não foram visitados, 

marca-se o nó inicial como sendo o atual e cria-se um grupo para os nós não visitados. No terceiro 

passo, para o nó atual calcula-se a distância a todos os seus nós vizinhos, após isso estar feito, 

marca-se o nó atual como visitado e remove-se o mesmo do grupo dos nós não visitados. Se um nó 

de destino já tiver sido visitado ou se a distância mínima entre os nós presentes no grupo dos não 

visitados for infinito, então para-se o algoritmo. Caso contrário seleciona-se o nó não visitado que 

tiver a menor distância, consideramo-lo o nó atual e voltamos ao terceiro passo até eventualmente 

acabar. 

2.2.2. Algoritmo de Bellman-Ford 

Tal com o algoritmo de Dijkstra, o algoritmo de Bellman-Ford [10] [11] é um algoritmo de caminhos 

curtos com destino único, tendo sido este desenvolvido por Richard Bellman e por Lester Ford. O 

algoritmo de Bellman-Ford é mais lento que o algoritmo de Dijkstra correndo no pior caso em 

O(|V||A|), mas em contrapartida também é mais flexível pois não exige que todas as aress tenham 

pesos positivos. 

O algoritmo de Bellman-Ford é mesmo muito semelhante ao algoritmo de Dijkstra, pois também é 

baseado no princípio do relaxamento, em que a cada iteração se vai substituindo a aproximação da 

distância correta por valores mais precisos até finalmente se chegar ao resultado ótimo. A distância 

aproximada para cada vértice é sempre estimada acima da distância real em ambos os algoritmos e é 

substituída pelo mínimo do seu antigo valor pela distância ao novo caminho encontrado. No caso do 

algoritmo de Dijkstra é escolhido de forma gulosa (greedy) o nó de peso mínimo que ainda não foi 

processado e depois é realizado o processo de relaxamento para todas as suas arestas, já no 

algoritmo de Bellman-Ford apenas se relaxam todas as arestas tantas vezes quanto o número de 

vértices do grafo menos uma. A cada iteração o número de vértices com as distâncias corretas 

aumenta, até que todos os vértices têm as distâncias corretas. 
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2.2.3. Algoritmo A* 

O algoritmo A* [12] [13] resolve o problema de determinar o caminho mais curto entre um único par. A 

complexidade deste algoritmo é para o pior caso O(|A|). 

Este algoritmo usa uma função heurística distância-mais-custo (denotada f(x)) que soma a distância e 

o custo para determinar em que ordem a procura deve visitar os nós de um grafo. A função de custo 

é a soma de duas outras funções, a função g(x) que corresponde à distância desde o nó de origem 

até ao nó atual, e a função h(x) que é uma estimação heurística admissível da distância que ainda 

falta percorrer do nó atual até ao nó de objetivo. 

É ainda importante perceber que neste algoritmo são mantidas duas listas, uma onde se encontram 

os nós a ser avaliados, denominada de lista de nós abertos, e outra que contém todos os nós que já 

foram avaliados, a lista de nós fechados. 

A função h(x) não deve sobrestimar a distância ao objetivo, portanto para o caso pretendido de 

encaminhamento esta função deve representar o caminho em linha reta ao objetivo, visto que esse 

valor corresponde ao menor caminho fisicamente possível entre quaisquer dois nós. 

Em primeiro lugar adiciona-se o nó inicial a uma lista de nós abertos. Posteriormente, a cada iteração 

do algoritmo procura-se o nó com o valor de f(x) mais baixo na lista de nós abertos, o qual passará a 

ser o novo nó atual e muda-se o nó actual anterior para a lista dos nós fechados. Para cada um dos 

seus nós vizinhos: 

 Se este estiver na lista dos nós fechados, ignora-se. 

 Caso contrário, se não estiver na lista dos nós abertos adiciona-se à mesma, passa a ser o 

novo nó atual e guarda-se para o mesmo os valores das funções f(x), g(x) e h(x). 

 Se já se encontrar na lista dos nós abertos, verifica-se se o novo caminho para o mesmo é 

melhor, usando o custo de g(x) como medida. Um custo para g(x) mais baixo significa que 

este é um novo caminho com custo mais baixo. Caso o seja, atualiza-se a informação sobre 

qual o pai desse nó assim como se recalcula os valores de g(x) e f(x) do mesmo. 

O algoritmo termina quando se adicionar o nó de destino à lista dos nós fechados, caso em que o 

caminho foi encontrado. Se não for encontrado o nó destino e a lista de nós abertos está vazia, então 

não existe caminho. 

Até aqui o algoritmo limitou-se a fornecer apenas o comprimento do caminho mais curto. Para 

realmente se chegar ao percurso que nos leva a esse valor, têm que se revisitar os nós de forma 

inversa, isto é começa-se por se visitar o nó de destino, visitando-se de seguida o seu nó pai, e assim 

sucessivamente até se alcançar o nó de origem, obtendo-se assim o caminho mais curto entre a 

origem e o destino. 
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2.2.4. Algoritmo de Floyd-Warshall 

O algoritmo de Floyd-Warshall [14] [15] é um algoritmo de caminhos mais curtos entre todos os pares, 

que compara todos os caminhos possíveis através de um grafo entre cada par de vértices. A sua 

complexidade para o pior caso é de O(|V|3). 

Para explicar este algoritmo tem que se considerar um grafo G com V vértices, numerados de 1 a N. 

Considere-se ainda uma função caminhoMaisCurto(i, j, k) que retorna o caminho mais curto possível 

de i a j, usando os vértices do conjunto 1 a k como pontos intermédios desse mesmo caminho, e 

ainda que p(i, j) é o peso da aresta entre os vértices i e j, pelo que se pode definir 

caminhoMaisCurto(i, j, 0) = p(i, j) como sendo o caso base de uma recursão e caminhoMaisCurto(i, j, 

k+1) = min(caminhoMaisCurto(i, j, k), caminhoMaisCurto(i, k+1, k)+caminhoMaisCurto(k+1, j, k) como 

sendo o caso recursivo. O algoritmo funciona processando em primeiro lugar caminhoMaisCurto(i, j, 

k) para todos os pares (i, j) para k = 1, k = 2, etc. Este processo continua ate k=n, onde se encontra 

por fim o caminho mais curto para todos os pares (i, j) usando quaisquer vértices intermédios. 

2.2.5. Algoritmo de Johnson 

O algoritmo de Johnson [16] é um algoritmo de caminhos mais curtos entre todos os pares, que 

funciona com base no algoritmo de Bellman-Ford para processar a transformação no grafo de entrada 

que remove todos os pesos negativos, permitindo depois que o algoritmo de Dijkstra seja usado no 

grafo transformado. No pior dos casos este algoritmo tem um desempenho de O(|V|2 log|V|+|V||A|). 

Este algoritmo em primeiro lugar adiciona um novo nó Q ao grafo, ligado por arestas de peso zero a 

cada um dos outros nós. De seguida o algoritmo de Bellman-Ford é usado começando no nó Q, para 

encontrar para cada vértice V o peso mínimo h(b) de um caminho de Q a V, caso seja aqui detetado 

um ciclo negativo o algoritmo termina de imediato. Posteriormente para os pesos de cada aresta do 

grafo original são recalculados usando os valores processados pelo algoritmo de Bellman-Ford (um 

vértice de u a v, com peso p(u, v), fica com a nova distância p(u, v) + h(u) - h(v) ). Por fim remove-se 

o nó Q, e usa-se o algoritmo de Dijkstra para calcular o caminho mais curto entre cada nó S para 

cada um dos outros nós do grafo com os novos pesos. 

2.2.6. Conclusões 

É certo que existem diferentes algoritmos de encaminhamento que foram estudados, desenvolvidos e 

aperfeiçoados ao longo dos últimos anos, mas acontece que todos estes algoritmos foram 

desenvolvidos para as suas próprias aplicações, e portanto têm as suas próprias limitações no âmbito 

do que é pretendido para esta tese, ainda assim foi importante estudá-los, pois todos eles introduzem 

ideias e conceitos bastante interessantes que poderão ser adaptadas para resolver alguns dos 

problemas em mãos.  

Todos estes algoritmos recebem como entrada um grafo constituído por diversos nós, entre os quais 

estará um par sobre o qual vamos querer descobrir o caminho mais curto que liga os seus membros. 

No contexto desta tese não se pode à partida assumir que temos apenas um grafo, porque estamos a 
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trabalhar com estruturas de diferentes tipos, pisos, etc. sendo provável que na grande maioria das 

vezes exista a necessidade de usar vários grafos para representar o edifício em questão. 

Imagine-se o caso em que a aplicação é usada para um centro comercial com estacionamento. À 

partida temos que ter um grafo para o estacionamento e outro distinto para o centro comercial, visto 

que ambos apresentam as suas próprias e distintas regras de circulação. Já o estacionamento pode 

ter um elevador para se conectar ao resto do edifício, sendo portanto possível passar do piso -1 para 

o piso 3 sem passar pelos pisos intermédios. Todas estas pequenas particularidades presentes neste 

projeto obrigam a criar um algoritmo de encaminhamento inteiramente novo adaptado a estes 

pormenores, mas de modo a ser versátil para diferentes tipos de edifícios. Ainda assim é sempre 

possível aplicar pequenos mecanismos utilizados noutros algoritmos para obter resultados melhores. 

É também de salientar que todos os algoritmos apresentados, além de devolverem uma solução, 

fazem-no apresentando o caminho mais curto possível; acontece que, como já foi referido 

anteriormente, nem sempre é a prioridade nesta tese saber qual o caminho mais curto entre dois 

pontos. Por vezes até se pode querer o contrário: se, por exemplo, existir uma promoção num 

determinado número de lojas num centro comercial, e o utilizador estiver interessado em ser 

informado sobre as mesmas, pode preferir percorrê-las todas antes de atingir o seu objetivo. 

No âmbito desta tese teria sido ainda interessante estudar os algoritmos de encaminhamento usados 

pelos fabricantes de GPS como a Garmin, Navigon, TomTom, etc. mas acontece que estas 

empresas, por razões comerciais não revelam como funcionam as suas tecnologias, pelo que 

infelizmente não foi possível estudá-las. Outro caso de estudo interessante seria o da indústria dos 

jogos, em que é frequente a existência de mini-mapas que vão instruindo o caminho ao jogador para 

o seu objetivo, mas o problema é exatamente o mesmo, pelo que não foi possível saber como 

implementam esses mecanismos. 

2.3. Sistemas de Localização 

Embora os sistemas de localização que permitem determinar onde se encontra uma pessoa ou um 

veículo dentro de um espaço fechado não sejam o foco desta tese, não deixa de ser importante 

estudar os sistemas já existentes de modo a ter uma ideia à partida de como irá funcionar o sistema 

como um todo, isto é, no mínimo é necessário saber como vai ser integrada esta componente com o 

resto da aplicação. 

 

2.3.1. Global Positioning System (GPS) 

Quando se pensa em sistemas que permitem determinar o posicionamento de uma pessoa ou objeto, 

o primeiro que vem à cabeça é sem dúvida o Sistema de Posicionamento Global, vulgarmente 

conhecido como GPS [17] [18] (do inglês Global Positioning System). Este é um sistema de 

navegação por satélite que fornece a um aparelho recetor móvel não só a sua posição, mas ainda 

informação horária, com os únicos requisitos de que o utilizador esteja algures no planeta Terra ou na 

sua adjacência e que esteja em linha de vista, sem obstruções com quatro ou mais satélites de GPS. 
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Um recetor de GPS calcula a sua posição através da medição precisa dos sinais enviados pelos 

satélites de GPS, sinais os quais são transmitidos continuamente, incluindo o tempo exato em que a 

mensagem foi transmitida e a posição do satélite na altura em que transmitiu a mensagem. O recetor 

usa as mensagens recebidas para determinar a altura em que cada mensagem foi transmitida e 

consequentemente calcular a distância a cada um dos satélites aplicando a fórmula: V=d/Δt, sendo v= 

300 000 km/s (velocidade da luz) e Δt o intervalo de tempo que o sinal demora a percorrer desde o 

satélite até ao recetor. Após saber a distância a cada um dos satélites o recetor utiliza o método da 

triangulação, que na teoria é possível usando apenas três satélites, mas na prática poderia causar 

erros. Isto porque os relógios atómicos presentes nos satélites têm que estar sincronizados, para os 

valores obtidos nas distâncias estarem corretos e assim é necessária a presença de um 4º satélite 

que vai servir de referência aos outros satélites. Este satélite envia ao recetor um quarto sinal que o 

auxilia a determinar o tempo preciso em que ocorrem as emissões evitando assim que o recetor use 

um relógio atómico para determinação do tempo. É também o quarto satélite que permite determinar 

a altura a que se encontra o recetor, pois sem este a altura utilizada trata-se apenas de uma 

aproximação do nível da água do mar. Deste modo um sistema de posicionamento global pode 

averiguar, de forma segura, a posição absoluta de um dado utilizador.  

O principal defeito de um sistema de GPS é que a partir do momento em que não se tem o já referido 

alinhamento sem obstruções de 4 satélites este deixa de funcionar, pelo menos com a precisão 

esperada. Numa viagem de automóvel basta passar por baixo de uma ponte ou num túnel para que 

esta comunicação seja perdida, o que o torna um sistema extremamente inadequado para determinar 

a posição de uma pessoa ou de um veículo num espaço fechado. 

 

2.3.2. Wi-Fi Positioning System (WPS) 

O sistema de posicionamento Wi-Fi [19] é preferencialmente utilizado quando o sinal de GPS é 

inadequado, o que pode acontecer por exemplo quando ocorre o bloqueio do sinal do mesmo por se 

estar no interior de edifícios. O método de localização utilizado por esta tecnologia consiste em medir 

a intensidade do sinal recebido, e a sua precisão depende do número de posições que estão na base 

de dados do sistema. Este método tem uns quantos problemas, entre os quais o facto de bastarem 

ocorrer ligeiras perturbações no sinal para que se originem uma série de erros e imprecisões. 

Estes sistema são atualmente comercializados por grandes empresas na área das telecomunicações 

como a Google, a Navizon e ainda a Shyhook Wireless. 

2.3.3. Hybrid Positioning System 

Os sistemas de posicionamento híbrido [19], como o próprio nome indica são sistemas de 

posicionamento que utilizam diversas tecnologias de posicionamento em simultâneo. O mais 

frequente é ver-se GPS combinado com o sinal de torres de telemóveis, com sinais de internet sem-

fios, Bluetooth entre outros. O principal motivo pelo qual estes sistemas foram desenhados, foi o de 

ultrapassar as limitações do GPS, que por si só é bastante exato em áreas abertas, mas como já foi 
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visto é muito limitado em áreas fechadas. Embora seja um sistema de posicionamento promissor, 

continua ainda sobre uma fase de maturação, continuando ainda a ser explorado e desenvolvido. 

2.3.4. Mobile Phone Tracking 

A localização de telemóveis [20] hoje em dia é uma realidade e não algo que se vê apenas nos filmes 

e/ou séries. Este tipo de localização é obtido através da medição dos níveis de energia dos padrões 

do sinal de rede, e aproveita-se do facto dos telemóveis estarem sempre em constante comunicação 

com as antenas de telecomunicações mais próximas para conseguir determinar a localização dos 

mesmos. Em áreas urbanas onde existe grande tráfego móvel e uma grande densidade de torres de 

antenas de telecomunicações, esta tecnologia consegue ter uma precisão de cerca de 50 metros, 

sendo bastante menos precisa em áreas rurais que tem características opostas. 

2.3.5. Indoor Positioning Systems (IPS) 

Os sistemas de posicionamento em interiores [21] (vulgarmente conhecidos na língua inglesa por 

IPS) são redes de dispositivos sem-fios utilizados para localizar pessoas ou objetos dentro de 

edifícios. Visto que nunca foi definido um modelo padrão para o design de sistemas IPS, o 

desenvolvimento destes sistemas tem sido bastante lento, existindo ainda assim diversos modelos 

comerciais. 

Ao contrário da maioria dos outros sistemas que foram discutidos até agora, os IPS não dão qualquer 

uso aos satélites GPS. Em vez disso dependem de nós com posição conhecida que estão ativamente 

a localizar etiquetas (tags) ou a fornecer dados sobre o seu contexto para que outros dispositivos os 

possam receber e interpretar. Estes sistemas utilizam ainda diversas tecnologias óticas, de rádio, ou 

ainda acústicas. 

O grande problema com estes sistemas é o seu custo que é normalmente elevado devido à 

necessidade de existirem pelo menos 3 medições por cada objeto de modo a que o sistema consiga 

determinar as posições da forma mais precisa possível (sem ambiguidades). Ainda assim de todos os 

sistemas de posicionamento estudados, é o que mais se adequa ao contexto deste projeto, sendo 

importante explorar melhor o que se sabe sobre ele. 

Como já se disse anteriormente existem dois grandes grupos de Sistemas de Posicionamento em 

interiores. O primeiro é o Sistema de Posicionamento em interiores fixo, e o segundo o Sistema de 

Posicionamento de interiores pedestre. No primeiro caso podemos fazer uma distinção clara entre 

sistemas de posicionamento de infravermelhos, ultrassónicos, de radiofrequência, de banda ultra 

larga e óticos. 

Os sistemas de posicionamento com infravermelhos usam sinais deste tipo para transmitir um 

sinal. O sistema mais conhecido desenvolvido é o “Active Badge System” [22] que permite manter 

objetos rastreados usando um crachá que emite um identificador único a cada 15 segundos. Para tal 

é preciso que cada localização no edifício esteja coberta por uma rede de sensores infravermelhos e 

que exista um servidor central para reunir os dados de todos os sensores. 
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Os sistemas de posicionamento ultrassónicos mais conhecidos são o “Active Bat System” [23] e o 

“Cricket System” [24]. No primeiro caso os utilizadores e objetos possuem etiquetas ultrassónicas 

chamadas “bats” (morcegos) que estão constantemente a emitir um sinal. Existem ainda um grande 

número de recetores de sinal montados por todo o teto que recebe o sinal dos “bats” para determinar 

a localização das pessoas. O “Cricket System” (sistema grilo) é relativamente parecido, mas neste 

caso os transmissores é que estão afixados aos tetos, estando os recetores nas pessoas ou objetos 

cuja localização é para ser determinada. Para tal os emissores estão periodicamente a transmitir 

mensagens ao recetor que as usa para determinar a sua localização. 

Os sistemas de RF ou radiofrequência, como o nome indica, usam a radiofrequência para a 

transmissão do sinal e para tal estes sistemas consistem em leitores de RFID e etiquetas RFID. 

Existem vários sistemas a usar este tipo de tecnologia como o LANDMARC [25] e o SpotON [26], 

mas o mais conhecido é provavelmente o RADAR [27]. Neste último é recolhida a informação sobre a 

força do sinal que é medida em vários locais por recetores que fazem uma triangulação da 

localização para descobrir as coordenadas pretendidas. 

Os sistemas UWB (ultra wideband ou banda ultra larga) baseiam-se no envio de pulsos ultra 

pequenos. Estes sistemas transmitem um sinal em várias bandas de frequências ao mesmo tempo e 

a sua transmissão ocorre em durações muito pequenas. 

Existem ainda os sistemas de posicionamento óticos em interiores, que localizam objetos com um 

sistema instalado no edifício e sensores portáteis carregados pelo utilizador (como câmaras). Não 

existe grande interesse em desenvolver muito sobre este sistema, visto que é completamente 

orientado a robôs e não a utilizadores humanos. 

Por fim existe o segundo grande grupo de Sistemas de Posicionamento em interiores, o Sistema de 

Posicionamento de interiores pedestre. Aqui enquadram-se alguns sistemas como o “Beauregard’s 

System” [28], o “FootSLAM” [29], o “Fischer’s System” [30], ou por exemplo o “Bat System” [31] (não 

confundir com “Active Bat System” visto anteriormente), mas existem muitos mais. 

O Beauregard’s System foi desenvolvido seguindo uma abordagem chamada Pedestrian Dead 

Reckoning (PDR), abordagem que consiste no processo de calcular (ou corrigir) a posição atual 

utilizando posições já calculadas anteriormente, e avançar para essa posição com base em 

velocidades conhecidas ou calculáveis, ao longo do tempo e do percurso decorrido. No sistema de 

Beauregard em particular, são utilizados capacetes com sensores equipados, e o algoritmo corre em 

duas fases. Em primeiro lugar detetam-se e estimam-se os passos, e de seguida deteta-se e estima-

se o encaminhamento da pessoa. 

O FootSLAM é um sistema que simultaneamente faz a localização de indivíduos enquanto mapeia o 

local onde se encontram, usando para tal sensores no calçado dos mesmos. Este sistema cria um 

mapa 2D do edifício sem ter conhecimento prévio da sua estrutura, e quantas mais vezes um local é 

visitado dentro de um edifício, melhor é a informação da localização do individuo tal como a do mapa 

do mesmo local. Tal como o sistema anterior, o FootSLAM foi desenvolvido seguindo uma 

abordagem PDR. 
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O sistema de Fischer também ele é um sistema de PDR, que propõe um sistema de navegação 

baseado na combinação de sensores de inércia no calçado com emissores de ultrassom. Os 

sensores são usados para atingir melhor precisão e menos erros nas medições. 

Por último o sistema Bat combina os já referidos sensores de inércia no calçado, com um mapa 

detalhado do edifício e usa um sistema inercial comum e um algoritmo específico para lidar com os 

problemas típicos de desvio (drift) dos sistemas inerciais, de modo a fornecer a posição absoluta do 

utilizador com reduzida complexidade. Este sistema usa ainda a medição da força do sinal Wi-Fi para 

inicializar o algoritmo de localização determinando a posição inicial do utilizador. A posição do 

utilizador é então estimada para o tempo T sabendo qual a posição do mesmo no tempo T-1. 

2.3.6. Conclusões 

Foram aqui estudados vários sistemas de posicionamento, cada um para o seu fim específico, 

usando diversos tipos de técnicas para conseguir determinar a posição de um individuo ou objeto. 

Acontece é que a maior parte dos sistemas aqui estudados não consegue determinar a posição de 

um indivíduo com a margem de erro pretendida (ao nível de conseguir determinar em que divisão de 

um edifício uma pessoa se encontra), e os poucos restantes que o conseguem fazer implicam que os 

indivíduos, ou os edifícios onde estes se encontram, estejam sobrecarregados com dispositivos de 

localização o que torna essas soluções inviáveis. A ideia é um utilizador entrar num espaço pela 

primeira vez e através da aplicação móvel desenvolvida na presente tese, conseguir orientar-se 

dentro desse espaço. As últimas técnicas referidas implicam que o utilizador esteja na posse de mais 

objetos que não apenas o telemóvel/tablet, que teriam que lhe ser entregues por alguém do edifício, o 

que contraria a ideia original. De qualquer modo, essa solução não seria economicamente viável por 

um grande número de razões. 

É ainda de notar que alguns dos sistemas estudados anteriormente são bastante recentes, o que 

significa que estas tecnologias continuam em crescente expansão e desenvolvimento, significando 

isto que muito possivelmente num futuro próximo já exista uma solução mais viável que consiga 

determinar a localização precisa de uma pessoa num espaço fechado, fazendo apenas uso dos 

componentes que vêm atualmente de origem com os smartphones.  
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3. Arquitetura do Sistema 
 

3.1. Componentes do Sistema 

Desde início ficou decidido que a solução a ser desenvolvida seria uma aplicação para um dispositivo 

móvel. Entre as escolhas possíveis para o sistema operativo da aplicação, o Android foi a primeira 

por ser uma de entre as mais populares (que são o Android, o Windows Mobile e o iOS). Face à 

concorrência, o Android apresenta-se como a melhor escolha, pois existe numa grande diversidade 

de hardware que corre este sistema operativo (SO),  o que é se deve à grande competição e 

consequente inovação entre os diversos fabricantes de smartphones e tablets que corre Android. 

Outras grandes características deste sistema operativo são o facto de ser Open Source, ter um 

mercado livre e ainda o facto de existir uma forte comunidade de desenvolvedores de aplicações para 

estes sistemas que se ajudam entre si. 

Como tal, para correr a aplicação desenvolvida na presente tese, é obviamente necessário um 

dispositivo que corra o sistema operativo Android. Este dispositivo, nos dias que correm, pode 

tomar diversas formas, podendo ser um smartphone, uma tablet, um smartwatch, ou outro.  

Ainda em relação ao referido dispositivo Android, é necessário que este use um nível de API igual ou 

superior ao 11, correspondente ao Android 3.0 HoneyComb lançado no inicio de 2011. É de notar que 

o Android foi pela primeira vez lançado em Dezembro de 2009 com a versão 1.0 pelo que 2011 não é 

muito restritivo. É também importante realçar que mais de 85 dos dispositivos Android usados 

atualmente correspondem a este requisito.1 

Não é nenhum imprescindível, mas para o dispositivo usar a totalidade das funcionalidades, é ideal 

que o dispositivo tenha uma câmara de modo a ser capaz de ler QR Codes (se não tiver não é 

nenhum problema, mas a utilização da mesma torna a utilização da aplicação mais prática). 

Idealmente deve ter ainda pelo menos Wi-Fi ou 3G/4G (para o modo automóvel), requisito o qual é 

sempre cumprido por qualquer dispositivo Android. 

Outro componente essencial para o funcionamento deste sistema é um sítio na internet onde 

estejam alojados os mapas dos edifícios, para o utilizador poder descarregar. Este sitio tanto pode 

ser global a toda a aplicação, querendo isto dizer, que no mesmo sítio se encontram os mapas de 

todos os edifícios onde a aplicação funciona, ou pode ser local, significando que a gestão de cada 

edifício pode optar por onde alojar o mapa respetivo. Enquanto a primeira opção pode ser mais 

cómoda para os gestores dos edifícios visto não terem de se preocupar com o armazenamento dos 

mapas, a segunda opção tem a vantagem de poderem colocar os mapas num servidor interno à rede, 

sendo assim mais económico aceder-lhe, por ser local. O único requisito para este componente é 

mesmo estar disponível ao utilizador, como tal, alocar os mapas partilhados numa pasta pública da 

Dropbox (ou semelhante) pode ser uma solução. 

                                                      

1 Dados obtidos em https://developer.android.com/about/dashboards/index.html?utm_source=ausdroid.net 
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Os dois componentes discutidos são tudo o que é preciso para o encaminhamento de pessoas em 

espaços fechados. No entanto, para orientar veículos nos mesmos tipos de espaços existem outros 

requisitos, tais como detetar a sua posição no edifício e comunicar a mesma à aplicação, obrigando 

assim o uso de mais componentes nos edifícios que contêm estacionamento.  

Existem várias soluções para a deteção de um veículo num estacionamento, pelo que se dá a 

flexibilidade à gestão dos edifícios para optarem pela que mais lhes agradar, sendo apenas 

necessário que esta de algum modo seja depois capaz de comunicar os seus resultados ao resto da 

solução. Durante a fase de desenvolvimento da presente tese, assumiu-se a existência de um 

sistema de localização de relativa baixa complexidade (a ser explicado mais à frente, capítulo 5.12), o 

qual para funcionar idealmente apenas necessitaria de tantos routers quantos os cruzamentos entre 

caminhos existentes. 

A aplicação desenvolvida tem ainda a capacidade de transmitir ao utilizador a existência de lugares 

de estacionamento livres. Para tal, também aqui a gestão do edifício terá que optar pela solução que 

achar mais viável, desde que cumpra o mesmo requisito que o último componente, isto é, de alguma 

forma ser capaz de transmitir ao resto do sistema as informações recolhidas.  

Para a comunicação com a aplicação, optou-se por se usar uma solução (da Google) chamada 

Google Cloud Messaging. Esta solução obriga o uso de servidores de ligação, os quais são 

fornecidos pela Google (sem custos), e o uso de um servidor da aplicação, o qual pode ser 

basicamente qualquer computador (em termos de especificações) a correr um servidor dedicado. 

3.2. Visão geral da arquitetura 

A primeira vez que um utilizador correr a aplicação num novo espaço onde não tenha estado antes, 

esta vai comunicar com um servidor dedicado nesse mesmo espaço (como se vê na figura 9) para 

poder fazer o download da especificação do espaço em XML. A aplicação das próximas vezes que 

correr nesse espaço em vez de fazer novamente o download do XML, vai apenas verificar se existe 

um nova versão do mesmo (pode ter ocorrido uma alteração qualquer no espaço referido, como o 

fecho de uma loja num centro comercial) e caso isso se verifique aí sim volta a descarregar o ficheiro.  

 

Figura 9. Interação da aplicação com o espaço 
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Toda esta comunicação entre cliente e servidor vai ser outro foco do trabalho, o qual será abordado 

num capítulo adiante. De cada vez que a aplicação recebe um novo ficheiro XML, vai ter que o 

interpretar, querendo isto dizer que vai ter que extrair a informação desse ficheiro e guardá-la em 

estruturas de dados apropriadas em Android, de modo a que essa informação esteja pronta a ser 

consultada rapidamente por algoritmos de procura que vão ser executados mais tarde. Estando estes 

aspetos tratados, a aplicação fica a aguardar que o utilizador indique para onde deseja dirigir-se. 

Após essa indicação a aplicação usa um sistema de localização (que não vai ser desenvolvido na 

presente tese, no que toca ao encaminhamento de veículos) para determinar onde o utilizador se 

encontra nesse momento, e poder então passar como argumento ao algoritmo de encaminhamento, 

juntamente com o local de destino. O algoritmo principal calcula então com base nos dados recebidos 

e nas eventuais restrições impostas pelo utilizador, o caminho mais rápido (na falta de outro critério 

de seleção entre as várias opções) que leve o utilizador da sua posição atual para a sua posição de 

destino. O caminho calculado vai sendo então indicado ao utilizador na aplicação, conforme ele 

progride no espaço e se aproxima do seu destino. Caso o utilizador se comece a afastar demasiado 

do trajeto calculado pela aplicação, a mesma avisa o utilizador, que no caso de ignorar o aviso faz 

com que o trajeto seja recalculado pela aplicação tendo como origem o local onde o utilizador se 

encontra naquele momento, e como destino o que já tinha sido previamente escolhido pelo utilizador. 

A escolha do XML deve-se ao facto de ser uma linguagem universal que pode ser interpretada por 

qualquer outra linguagem de programação permitindo assim uma grande portabilidade e futura 

expansão para outros sistemas além do Android.  

 

3.3. Indicações de Encaminhamento 

Após ser encontrado um caminho para o destino pretendido pelo utilizador, é preciso indicar-lhe como 

deve proceder para o alcançar. Existem aqui várias alternativas para a solução, entre as quais ir 

narrando ao utilizador no momento apropriado para onde se deve dirigir, ter uma representação 

gráfica que vai mostrando no mapa o trajeto que falta fazer, ou por último mostrar no ecrã em texto, 

as indicações que vão encaminhando o utilizador. A primeira solução embora funcione bastante bem 

no GPS dos automóveis, poderia ser bastante problemática num ambiente barulhento de um edifício 

como um centro comercial, o que resultaria no utilizador não ouvir as indicações da aplicação. 

Poderia por outro lado ser problemática no contexto contrário, em que se está num edifício em 

silêncio e a aplicação começa a incomodar as pessoas no espaço envolvente do utilizador. A 

segunda solução parte do princípio que toda a gente tem facilidade em ler um mapa, e que a 

aplicação é sempre corrida em ecrãs de grande dimensão, caso um ecrã seja pequeno pode 

acontecer que a leitura do mapa se torne impercetível. Tudo isto nos leva à terceira opção, que se 

mostra como a mais apropriada, e que em casos em que se justifique, pode ser expandida à primeira 

com um processador de voz. Para se por a solução referida em prática, vai ser necessário 

implementar um mecanismo que vai ter que receber como input o resultado do algoritmo de 

encaminhamento, e gerar como output uma sequência lógica de frases, que vão ser mostradas ao 
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utilizador à medida que o mesmo vai progredindo no caminho. Deverão ser geradas e apresentadas 

novas frases ao utilizador sempre que este último se encontre numa situação em que tem que optar 

por vários caminhos, isto é, mesmo que o utilizador se encontre num cruzamento em que não irá 

mudar de direção, deverá ser-lhe dada a indicação de seguir em frente, para que não hajam 

possíveis casos de dúvida.  

Para se ter uma melhor ideia do que é pretendido, analisemos um exemplo em que um utilizador se 

encontra na entrada de um determinado hotel e pretender ir para o quarto 207 do mesmo. A 

aplicação pode usar frases semelhantes a: “Dirija-se em frente, percorra cerca de 5 metros, e de 

seguida vire à esquerda após passar a receção”. Após o utilizador ter seguido as instruções, a 

aplicação apresentará uma nova frase: “Apanhe o elevador a 2 metros à sua esquerda e dirija-se até 

ao 2º andar”, por fim quando o utilizador estiver no segundo andar, a aplicação indicará: “Vire à 

direita, no sentido do quarto 205 e siga em frente durante cerca de 10 metros até ao seu destino” e 

para concluir “Você chegou ao seu destino.”. 

Note-se que o caso acabado de analisar trata-se apenas de um mero exemplo, mais adiante na 

presente tese (capítulo 5.7) o mecanismo de geração de frases será devidamente estudado, assim 

como a gramática usada nas mesmas. 

3.4. Algoritmos de Encaminhamento 

Ao abordar o estado da arte constatou-se que já existem bastantes algoritmos de encaminhamento 

os quais têm sido aprimorados ao longo dos anos. Mas conclui-se que embora os algoritmos 

existentes sejam imensos, nenhum se poderia aplicar diretamente ao problema da presente tese, 

devido a algumas das características que o mesmo apresenta e que vão ser analisadas de seguida. 

Ainda assim, não existe razão para reinventar a roda, pelo que a solução desenvolvida tem como 

base o conhecido algoritmo de Dijkstra, o qual foi adaptado para resolver os problemas em mão.  

Assim sendo as soluções a serem apresentadas, tal como os algoritmos estudados no trabalho 

relacionado, irão operar sobre grafos mas distinguem-se dos mesmos quando começa a haver mais 

que um piso no edifício, em que cada piso vai ser representado por um grafo diferente. Certamente 

seria possível representar todos os pisos num mesmo grafo, mas a escolha realizada é uma 

otimização que corresponde a decompor o problema em várias partes, o que permite não só melhorar 

o desempenho do sistema mas também torná-lo mais estruturado e simples 

Assim sendo, serão apresentados de seguida os algoritmos que resolvem respetivamente o problema 

de encaminhar pessoas e veículos em espaços fechados, os quais foram separados meramente para 

se poder abordar mais que um tipo de solução. 

3.4.1. Algoritmo de encaminhamento de pessoas 

O problema do encaminhamento de pessoas em espaços fechados está dividido em duas partes, 

sendo que a primeira representa a orientação de uma pessoa num só piso de um edifício, e a 

segunda, orientação da mesma entre diferentes pisos. Existe então um grafo para representar cada 
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um dos pisos existentes no edifício e ainda mais um grafo extra para representar o edifício em altura, 

ligando-se assim todos os outros grafos. 

Para a representação de um piso do edifício, apenas se considera no respetivo grafo a existência de 

corredores e de cruzamentos, sendo que um corredor é todo o espaço comum exterior às divisões, e 

um cruzamento é qualquer local onde dois ou mais corredores se intersectam. Assim sendo é de fácil 

compreensão que os corredores funcionam como arestas do grafo e os cruzamentos como nós do 

mesmo. Nas imagens seguintes, pode-se perceber isso melhor, sendo que a primeira representa um 

piso de um edifício da perspetiva de um utilizador, e a imagem seguinte representa como esse piso é 

visto pelo algoritmo, o que está representado na fig.12 sob a forma de um grafo.  

 

Figura 10. Piso de um edifício na perspetiva da aplicação Figura 11. Piso de um edifício na perspetiva do 
utilizador 

 

 

Figura 12. Grafo de um piso 

Já para a representação das ligações entre os diversos pisos do edifício, o grafo considera apenas a 

existência de acessos entre pisos, os quais podem ser elevadores, escadas, rampas, etc.. Como tal 

os nós do grafo são esses mesmos acessos representados tantas vezes quantas os números de 

pisos que servem. Já as arestas conectam um nó a todos os outros nós correspondentes a pisos 

diferentes servidos pelo mesmo acesso e a todos os nós do mesmo piso. Seguem-se outras duas 

figuras representativas do que se acabou de explicar. 

Para se continuar a explicar o algoritmo implementado, convém distinguir primeiro os diferentes casos 

possíveis nos quais o mesmo pode ser aplicado. É importante ainda ter em conta que embora ambos 

os grafos abaixo nunca considerem a existência de divisões, é entre estas que os utilizadores se 

querem deslocar na maioria das vezes. 
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      Figura 13. Corte vertical de um edifício    Figura 14. Grafo de alturas de um edifício                              

Existem então as situações em que a origem e o destino do utilizador: 

A. são os mesmos; 

B. se encontram no mesmo corredor no mesmo piso; 

C. se encontram em corredores diferentes no mesmo piso; 

D. se encontram em corredores diferentes e em pisos diferentes. 

O algoritmo começa por verificar se a origem e o destino são os mesmos. No caso de serem o 

problema A está resolvido. Caso contrário, é verificado se o piso de origem e de destino são iguais, 

pois caso sejam o problema é do tipo B ou C, caso contrário o problema é do tipo D. 

Caso se verifique que o piso da origem e do destino são os mesmos, faz-se então uma nova 

verificação para se perceber se o destino e a origem se encontram no mesmo corredor, podendo-se 

assim distinguir a situação B da situação C. Na situação B, o problema é trivial, pois se a pessoa se 

encontra no mesmo corredor que o seu destino, basta calcular a distância a percorrer do local onde a 

pessoa se encontra e o acesso ao local de destino (porta).  

Já na situação C, vai ter que se executar o algoritmo de Dijkstra para o grafo do piso em questão. Ao 

seguir cada passo pertencente à solução obtida, a pessoa irá estar a deslocar-se de cruzamento a 

cruzamento até alcançar um cruzamento com ligação ao corredor do seu destino. A partir desse 

momento, o problema fica então do tipo B, tornando-se assim de resolução muito mais fácil. 

Se o problema for do tipo D, é então corrido o algoritmo de Dijkstra para o grafo que representa os 

vários pisos tantas vezes quantas as combinações existentes de acessos entre pisos presentes no 

piso existente e no piso de destino, e opta-se pela solução onde o caminho seja mais curto. A partir 

desse momento a pessoa tem como destino intermédio o primeiro passo do resultado obtido com a 

execução do Dijkstra, e assim sendo, encontra-se à num problema de tipo B ou C sendo executada a 
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respetiva solução. Quando for alcançado o destino intermédio, o mesmo irá ser substituído pelo 

próximo passo do resultado do Dijkstra e tudo se repete, até que eventualmente se atinge o último 

passo do Dijkstra para pisos, e o destino deixa de ser intermédio sendo substituído pelo original, pois 

a pessoa ao se encontrar já no mesmo piso que o seu destino vai-se resolver pela última vez um 

problema do tipo B ou C. 

3.4.2. Algoritmo de encaminhamento de veículos 

Visto que num estacionamento, local no qual irá ser executado o algoritmo de encaminhamento de 

veículos na maioria das vezes, todos os pisos são acedidos de maneira sequencial por rampas, 

decidiu-se que não seria necessário mais que um grafo para toda a representação de um espaço 

deste tipo, ao contrário do que se viu no caso anterior onde existia um grafo por piso e ainda um extra 

para a representação da ligação entre os múltiplos pisos.  

Ainda assim, no ficheiro XML os pisos do estacionamento são descritos à mesma em separado, visto 

que não seria natural para quem os estivesse a especificar fazê-lo de outra maneira, uma vez que é 

assim que os vêem fisicamente.  

 

Figura 15. Planta do piso -2 de um edifício  Figura 16. Planta do piso -1 de um edifício 

Assim sendo, o grafo conta com as ruas presentes no estacionamento como arestas, e com os 

cruzamentos entre as mesmas e as rampas como nós. O peso de todas as arestas é sempre igual a 

um, exceto nos casos em que pelo menos um dos nós da aresta é uma rampa, em que o peso vai ser 

igual a dois. Isto porque, embora não seja o objetivo encontrar o caminho mais rápido, mas sim o 

caminho que leve o utilizador a realizar menos manobras, ao subir e descer rampas estão a ser 

realizadas manobras mais complicadas que podem demorar mais tempo, razão pela qual o respetivo 

peso no grafo deve ser agravado. 

É ainda importante relembrar que sendo este um local sujeito à aplicação do código da estrada, o 

grafo criado vai ser dirigido de modo a respeitar os sentidos das ruas (mesmo nos casos que estas 

tenham duplo sentido). Também se deve reter que o destino do utilizador será sempre uma zona do 

estacionamento constituída por vários cruzamentos, sendo ainda que um cruzamento pode pertencer 

simultaneamente a diferentes zonas. Obviamente não basta alcançar um dos cruzamentos 

pertencentes ao destino para o algoritmo encontrar um resultado. Visto que se trata de um 

estacionamento, é preciso que existam lugares livres para que o algoritmo pare. 
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O algoritmo começa sempre por calcular o Dijkstra entre a origem e o destino, em que o destino é 

considerado o cruzamento mais distante entre todos os que pertencente à zona de destino. A cada 

execução do algoritmo verifica-se se o utilizador já se encontra no destino e se o mesmo tem lugares 

de estacionamento disponíveis.      

 

Figura 17. Planta da cave de um edifício 

 

Figura 18. Grafo da cave de um edifício 

Caso se verifique que o local onde o utilizador se encontra não pertence à zona de destino, verifica-

se se pelo menos pertence à solução calculada pelo algoritmo de Dijkstra. Caso isso não aconteça, o 

utilizador encontra-se claramente fora da rota calculada, pelo que esta é recalculada novamente 

tendo como origem a posição atual do utilizador. Caso contrário simplesmente se progride para o 

próximo passo da solução. 

Se o local onde o utilizador se encontra pertence à zona de destino e tem lugares livres o algoritmo 

chega ao fim, mas no caso em que não existam lugares livres, o algoritmo continua de modo ao 

utilizador passar a um próximo local de destino o qual poderá ter lugares livres. 

Na pior das hipóteses todos os possíveis locais de destino não tem lugares disponíveis, o algoritmo 

termina, e o utilizador é forçado a optar por num novo destino ou simplesmente a esperar que surja 

uma vaga no estacionamento pretendido.  
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3.5. Google Cloud Messaging (GCM) 

Anteriormente, no final capítulo 3.1., referiu-se que era necessário um mecanismo que permitisse 

enviar informações em tempo-real à aplicação, de modo a ser possível que a mesma recebesse 

diversos tipos de dados, como a posição atual dos seus utilizadores (em veículos) ou o número de 

lugares de estacionamento livres.  

Pois bem, a solução escolhida foi o Google Cloud Messaging para Android (GCM), que tal como diz a 

documentação presente na página do Google, “é um serviço que ajuda os programadores a enviar 

dados de servidores para as suas aplicações Android nos seus dispositivos Android”. Ao usar este 

serviço pode-se enviar dados para a aplicação sempre que existirem novos dados disponíveis, em 

vez de fazer pedidos ao servidor de tempo a tempo a requisitar os mesmos. Ao integrar o GCM numa 

aplicação Android está-se não só a contribuir para um aumento de uma boa experiência do utilizador, 

mas também para a poupança de bateria. 

De seguida seguem-se as principais características do Google Cloud Messaging (GCM): 

 Permite a servidores de aplicações de terceiros enviem mensagens para as suas aplicações 

Android. 

 Ao usar o GCM Cloud Connection Server, pode-se receber mensagens a montante do 

dispositivo do utilizador. 

 Uma aplicação Android a correr num dispositivo Android não precisa de estar em execução 

para receber mensagens. Isto porque o sistema irá acordar a aplicação via transmissão do 

Intent quando a mensagem chega, enquanto o aplicativo é configurado com o recetor de 

transmissão adequado e respetivas permissões. 

 Não é fornecida qualquer interface de utilizador ou outra manipulação de dados de 

mensagens embutida. O GCM simplesmente passa os dados brutos das mensagens 

recebidas diretamente para o aplicativo Android, que tem o controlo total de como lidar com 

isso. Por exemplo, o aplicativo pode postar uma notificação, apresentar uma interface de 

utilizador personalizada, ou sincronizar dados de forma silenciosa. 

 Exige dispositivos que corram o Android 2.2 ou superior, que também tenham o aplicativo da 

loja Google Play instalada, ou um emulador que corra o Android 2.2 com APIs do Google. No 

entanto, o programador não está limitado a implantar as suas aplicações Android através do 

Google Play Store. 

 Usa uma conexão existente para os serviços do Google. Para dispositivos pré-3.0, requer que 

os utilizadores configurem as suas contas Google nos seus dispositivos móveis. Por sua vez, 

em dispositivos que estejam a correr o Android 4.0.4 ou superior, a conta Google não é um 

requisito. 
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3.5.1. Conceitos chave 

O GCM conta essencialmente com três principais componentes (entidades que desempenham um 

papel fundamental). 

Em primeiro lugar, obviamente, existe a aplicação do cliente, que tem que estar preparada para o 

GCM. 

Vai ser ainda necessário um servidor (de terceiros) para a aplicação, que é programado como parte 

da implementação do GCM. Este servidor envia dados para a aplicação Android através do servidor 

de ligação GCM. 

Por fim existem os já referidos servidores de ligação GCM (estes servidores são fornecidos pela 

Google), que estão envolvidos em receber mensagens de servidores de aplicações e a enviá-los para 

o dispositivo Android. 

Além do conceito de componente já visto anteriormente, é importante perceber o que são as 

credenciais, pois estas também desempenham um papel fundamental no GCM sendo assim também 

consideradas uma categoria dos conceitos chave. 

Credenciais são então tokens ou Ids que são usados em diferentes fases do GCM para assegurar 

que todas as entidades foram autenticadas devidamente, e que a mensagem está a ser dirigida para 

o local correto. 

Tem-se então em primeiro lugar o Sender ID (id do remetente), que é um número de projeto sendo 

adquirido na consola da API. O Sender ID é usado no processo de registo para identificar o servidor 

de aplicação de terceiros que está autorizado a enviar mensagens para o dispositivo. 

Existe também o Application ID (id da aplicação), que identifica a aplicação Android que está 

registada para receber mensagens. Este id assegura que as mensagens são enviadas para a 

aplicação Android correta. 

Outro id, é o Registration ID (id de registo), que é um ID produzido pelos servidores de GCM para a 

aplicação Android que permite a esta que receba mensagens. Uma vez que a aplicação tem o 

Registration ID, envia-a para o servidor de aplicação, que por sua vez o usa para identificar cada 

dispositivo registado para receber mensagens para uma dada aplicação. Por outras palavras, o 

Registration ID está ligado a uma determinada aplicação a correr num determinado dispositivo. 

A conta Google de utilizador, é outra credencial importante, se bem que não precisa de ser 

apresentada. E por fim tem-se o Sender Auth Token (símbolo de autenticação do remetente), que é 

uma chave da API que é guardada no servidor de aplicação e que dá a este acesso autorizado aos 

serviços do Google. Esta chave de API é incluída nos cabeçalhos dos pedidos POST que enviam 

mensagens. 

Para melhor perceber como funciona o GCM, não basta ficar a conhecer os seus principais 

componentes, é também bastante importante perceber como é estes interagem entre si.  
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Tem-se então os servidores de ligação fornecidos pelo Google que recebem mensagens dos 

servidores de aplicação de terceiros e enviam essas mesmas mensagens para uma aplicação 

preparada para o GCM a correr no dispositivo. Por outro lado, têm-se os servidores de aplicação que 

enviam mensagens para um servidor de ligação GCM, o qual por sua vez vai armazenar a mensagem 

e colocá-la numa fila de espera, enviando posteriormente para o dispositivo a mesma, quando este 

estiver online. Por último existe a aplicação do cliente, que para receber mensagens GCM tem que 

estar registada com o GCM e ter um Id de registo. 

3.5.2. Implementação escolhida 

O GCM é um serviço do Google que pode ser implementado e complementado de inúmeras 

maneiras. Visto que já foram explicados brevemente os conceitos chave deste serviço, existem agora 

condições para descrever como o mesmo foi implementado no presente projeto. 

Em primeiro lugar foi utilizado PHP como linguagem de programação do lado do servidor, tal como se 

usou também MySQL ainda do lado do mesmo como base de dados. O servidor de aplicação para 

efeitos de desenvolvimento e teste, foi criado com o WAMP server (WAMP é um acrónimo de 

Windows, Apache, MySQL, PHP), que permite correr um servidor no localhost a custo zero e com 

todas as ferramentas e requisitos que irão ser necessárias. 

 

Figura 19. Implementação GCM 

1. O dispositivo Android envia o seu sender id, e application id para o servidor GCM para efeitos 

de registo. 

2. Após um registo bem-sucedido o servidor GCM publica o registration id para o dispositivo 

Android. 

3. Após receber o registration id, o dispositivo envia o registration id para o servidor da aplicação 

(criado com o WAMP). 

4. O servidor de aplicação armazena na base de dados o registration id para uso futuro. 
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a) Sempre que é necessário fazer push a uma notificação, o servidor de aplicação envia uma 

mensagem ao servidor GCM com o registrarion id (que é armazenado previamente na base 

de dados) 

b) O servidor GCM vai enviar essa mensagem para o dispositivo móvel respetivo usado o 

registrarion ID. 

Com esta configuração, sempre que um utilizador escolher o modo automóvel do TravelBuddy, está a 

fazer com que o processo acima descrito seja iniciado de forma silenciosa e transparente ao mesmo. 

Isto é, todo o processo está implementado na aplicação de forma automática e o utilizador não tem 

que fazer nada. 

No passo 3 e 4, para além de ser enviado e armazenado o registration id, que faz parte do processo 

normal descrito pelo Google, também está a ser enviada a conta Google do utilizador e o IMEI do seu 

dispositivo, para que seja possível mais facilmente identificar e distinguir do lado do servidor cada 

utilizador individualmente e consequentemente enviar-lhe mensagens distintas, como é apresentado 

na captura de ecrã que se segue: 

 

Figura 20. Captura de ecrã do localhost 

Como se pode ver pela figura anterior, a partir do momento que o servidor estiver ligado à intranet, 

qualquer outro dispositivo conectado na mesma rede consegue enviar mensagens para a aplicação 

através de algo tão banal como o browser, sendo ainda possível restringir esse acesso a um conjunto 

restrito de dispositivos. 

Com tudo o que foi mencionado sobre o GCM, pode-se então concluir que o uso desta tecnologia foi 

uma mais-valia no desenvolvimento do TravelBuddy, não só por simplificar a interacção do servidor 

com os seus diversos clientes, mas também por o fazer com um nível de desempenho que não seria 

possível de atingir com outra abordagem. 
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4. Linguagem de Especificação do Espaço 
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Details

Name

Type

Description

Categories Categorie
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Floor

Details Description
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Floor
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DivisionCategorie

Id

Corridor

Acess

Corridors Corridor_

Limits

Floor
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Crossroads

Order

InterFloor Inter

Acess

Location

Type

Floors
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Corridor

Relations

Floors Level

Number
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Crossroads

Basement

StructureB

Roads

Crossroads

Level

Sectors Sector

Match

Color

Limits

Streets

Crossroads

Floor

Streets Street

Id

Crossroads

Limits

Floor

Specials Special
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Id

Floor

Street_

Type
Appendix Attribute

Id

Details
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Figura 21. Hierarquia XML do espaço 

Já se falou anteriormente sobre o papel do XML neste projeto, sendo importante explicar ao detalhe 

como é que este está estruturado e tudo o que é preciso para criar um ficheiro desta tipologia que 

descreve corretamente qualquer edifício para o qual se pretenda utilizar o TravelBuddy. Para tal vai 

ser em seguida feita uma descrição da estrutura do ficheiro XML inicialmente em largura, para se ter 

uma noção inicial da estrutura como um todo, e posteriormente em profundidade para se saber então 

cada detalhe da implementação do mesmo.  

Na figura acima, pode-se ver de um modo geral a hierarquia do ficheiro XML. Ainda na figura, é de 

notar que alguns campos têm o fundo. Esses campos podem ocorrer mais que uma vez, tantas 

quantas forem precisas para se representar toda a informação do seu tipo. 

Em primeiro lugar existe um elemento “Building” que representa o início do ficheiro, este elemento 

tem então sete elementos que vão definir o edifício todo. Esses elementos são: 

 “Structure” que representa o edifício muito no geral (refere-se às suas paredes exteriores, 

acessos, etc.); 

 “Categories” que como o nome indica vai tratar de descrever cada uma das categorias que 

se podem encontrar no edifício em questão; 

 “Divisions” que conta com todos os detalhes para descrever cada divisão pertencente ao 

edifício; 

 “Acess” que é onde se podem encontrar todas as informações sobre os acessos do edifício , 

sejam estes simples corredores, escadas ou elevadores; 

 “Floors” que para cada piso descreve como é que os diferentes acessos estão relacionados 

entre si, representando assim como é que os cruzamentos se ligam uns aos outros; 

 “Basement” que é uma secção um pouco diferente das outras, pois vai ter um pouco de tudo 

o que se encontrou nas outras secções mas para descrever todos os níveis onde é possível 

um utilizador deslocar-se com o veículo; 

 “Appendix” que vai ter todos os detalhes que se possam querer dar sobre um determinado 

local para ajudar a descrevê-lo aquando do encaminhamento (a sua existência é opcional). 

O elemento “Structure”, possui os seguintes os atributos: “Walls” que definem as paredes exteriores 

do edifício, “Acess” que definem as entradas/saídas do mesmo, “NFloors” que diz quantos pisos o 

edifício tem, e “Details” que tem a informação sobre detalhes do edifício. De seguida irão ser 

descritos a detalhe cada um dos atributos constituintes de Structure:  

 “Walls” é uma sequência de coordenadas separadas por “/” que representam os vários pontos 

das extremidades do edifício. No ficheiro XML as coordenadas são sempre representadas por 

“abcissa_ordenada”. Um exemplo do conteúdo de Walls pode ser “0_0/0_50/50_50/50_0”, 

podendo-se concluir do exemplo dado que se trata de um edifício quadrangular com 

2500m^2. 

 O conteúdo de “Acess” é exactamente igual ao de “Walls” querendo isto dizer que se irão ter 

coordenadas, separadas de barras laterais. A diferença é que desta vez as coordenadas 



32 
 

representam o centro de todas as portas, portões, etc. que sejam zonas de acesso entre o 

edifício e o seu exterior. 

 “Nfloors” tem como conteúdo um mero número inteiro, que reprenta como já foi dito o número 

de pisos do edifício. 

 “Details” tem três atributos sendo todos eles constituídos por uma String. O primeiro é “Name” 

que diz qual é o nome do edifício, o segundo “Type” que explica qual é o tipo do edifício 

(pode ser por exemplo um centro comercial, um hotel, um hospital, etc.), e o último 

“Description” tem uma breve descrição do edifício para ser apresentada como informação aos 

utilizadores, esta informação pode ser por exemplo a história do edifício, ou uma mera 

descrição geral do espaço. 

O elemento “Categories” é constituído por um número variado de argumentos “Categorie”, sendo que 

cada um destes tem quatro argumentos: 

 “Name”, que se trata de uma String com o nome da categoria em questão 

 “Space”, que representa as limitações físicas em espaço da categoria, sendo então como já 

foi feito anteriormente, representado por uma sequência de coordenadas separadas por 

barras verticais 

 “Floor”, que é um inteiro que indica a que piso ou pisos a respetiva categoria pertence 

 “Details”, que contém apenas um atributo “Description” que como já se viu também 

anteriormente é uma simples String com a descrição da categoria em questão. 

O elemento “Divisions” é constituído por um número variado de argumentos “Division”, sendo que 

cada um destes tem sete argumentos: 

 “Name”, que se trata de uma String com o nome da divisão em questão 

 “Walls”, que representa as limitações físicas em espaço da divisão, sendo então como já foi 

feito anteriormente, representado por uma sequência de coordenadas separadas por barras 

verticais 

 “Floor”, que é um inteiro que indica a que piso ou pisos a respetiva divisão pertence 

 “Acess”, que é uma coordenada (ou uma sequência separada por barras verticais) que 

representa qualquer entrada/saída da divisão 

 “DivisionCategorie”, que é uma String que associa a divisão em questão a uma das 

Categorias definidas anteriormente 

 “Id”, que é uma String com o Id da divisão (geralmente muito mais curto, um exemplo de um 

bom ID é simplesmente R1 ou Sh1 (Room1 ou Shop 1)), esta ID é mais usada dentro da 

aplicação que o nome 

 “Corridor”, que é uma String que representa o Id do corredor a que a divisão pertence 

(quando pertence a mais que um corredor usa-se novamente as barras verticais, um exemplo 

seria C1/C2 querendo dizer que a divisão está situada em ambos os corredores de Id C1 e 

C2) 
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O elemento “Acess” é constituído por dois argumentos, “Corridors” que representa os corredores 

todos dentro do edifício, e “InterFloor” que representa todos os acessos entre pisos. 

O elemento “Corridors” é constituído por um número variado de argumentos “Corridor_”, sendo que 

cada um destes tem cinco argumentos: 

 “Limits”, que representa os limites de um corredor, que ao contrário do que tem sido comum 

até agora, é representado por uma sequência de inteiros (e não de coordenadas) separados 

por barras verticais, sendo que o primeiro é a abcissa mínima, o segundo a abcissa máxima, 

o terceiro a ordenada mínima e o último a ordenada máxima  

 “Floor”, que é um inteiro que representa o piso a que pertence o corredor em questão 

 “Id”, que é uma String com o Id do corredor 

 “Crossroads”, que é uma String que contém o/os Ids de todos os cruzamentos do qual o 

corredor faz parte (mais uma vez no caso de haver mais que um, os Ids são separados por 

barras verticais) 

 “Order”, que é novamente uma sequência dos Ids (separados por barras verticais) de todas 

as divisões e cruzamentos pertencentes ao corredor, mas pela respetiva ordem da esquerda 

para a direita ou de cima para baixo (dependendo da orientação do mesmo) 

O elemento “InterFloor” é constituído por um número variado de argumentos “Inter”, sendo que cada 

um destes tem sete argumentos (tendo o último oito): 

 “Acess”, que é uma coordenada (ou uma sequência separada por barras verticais) que 

representa qualquer entrada/saída do elevador ou escada 

 “Location”, que representa as limitações físicas em espaço deste acesso, sendo então como 

já foi feito anteriormente, representado por uma sequência de coordenadas separadas por 

barras verticais 

 “Type”, uma String que indica se o acesso em questão é do tipo escadas (“Stairs”) ou do tipo 

elevador (“Elevator”) 

 “Floors”, que é uma sequência de números inteiros (separados por barras verticais) que 

indica os diversos pisos a que este componente dá acesso  

 “Orientation”, que é uma sequência de strings (separadas por barras verticais) que indica a 

orientação para a qual alguém fica virado quando sai num determinado piso neste acesso, a 

ordem deve ser a mesma que o argumento acima (Floors) e pode ter os valores “Up”, 

“Down”, “Left” ou “Right” 

 “Id”, que é uma String com o Id do acesso 

 “Corridor”, que é uma sequência de Ids de corredores aos quais o acesso em questão 

pertence (tem que ser representados todos os corredores dos diferentes pisos por onde o 

elevador ou as escadas em questão passam) 

 “Relations”, este argumento só aparece no último dos “Inter” e indica como é que os acessos 

estão ligados entre si. Na representação deste argumento são apresentadas relações entre 

os diversos acessos separadas por uma barra vertical. Para a representação de um acesso 
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usa-se o seu Id com o prefixo do piso em questão, por exemplo o elevador E1 no piso 0, fica 

com a representação 0E1, e no piso 2 fica 2E1. Uma relação é constituída por diversas 

representações de acessos separados por underscores. Por exemplo 1S1_0S1_1L1, 

significa que a partir das escadas S1 no piso 1, dá para ir para o piso 0, ou até ao elevador 

L1 ainda no piso 1 

O elemento “Floors” é constituído por um número variado de argumentos “Level”, sendo que cada um 

destes tem três argumentos. Um elemento “Level” representa as relações entre cruzamentos para 

cada piso que não pertence à parte automóvel. 

 “Number”, que é o inteiro que indica o número do piso em questão 

 “Relations”, que à semelhança do “Relations” do “Interfloor” é uma sequência de relações de 

Id’s entre os diversos cruzamentos presentes num piso e dos acessos do edifício ao exterior 

(difere aqui que não existe a regra de ter que colocar como prefixo do Id o piso em questão, 

até porque não faria sentido neste caso) 

 “Crossroads”, que é uma sequência de Id’s (separada por barras verticais) de todos os 

cruzamentos e acessos ao exterior que estão representados na relação acima, não precisam 

de respeitar qualquer ordem, só servem para efeitos de declaração dos mesmos 

O elemento “Basement” como já foi referido anteriormente, é bastante diferente de todos os outros 

visto que os seus atributos definem todos os pisos onde os utilizadores da aplicação se vão deslocar 

com um automóvel. Este elemento conta com quatro ou mais argumentos (visto que um deles pode 

ocorrer por um número variado de vezes, como se irá ver adiante), sendo eles “StructureB”, “Sectors”, 

“Streets” e “Specials” que vão ser analisados mais em detalhe de seguida. 

O primeiro argumento de “Basement” é então o “StructureB”, que é o argumento que pode aparecer 

um número variado de vezes, consoante o número de pisos para veículos. Este argumento é 

constituído por três outros argumentos. 

 “Roads”, que é uma sequência de relações entre os diversos cruzamentos presentes nestes 

pisos, que funciona muito à semelhança do que foi visto anteriormente com o “Relations” do 

“Floors” visto anteriormente. A novidade aqui é que os acessos entre pisos são incluídos 

(noutra secção irá ser explicada esta decisão) e sem terem o prefixo do piso a que 

pertencem. 

 “Crossroads”, que é uma sequência de Id’s (separada por barras verticais) de todos os 

cruzamentos e acessos entre pisos que estão representados na relação acima, não precisam 

de respeitar qualquer ordem, só servem para efeitos de declaração dos mesmos 

 “Level”, que é um inteiro que representa o piso que está a ser referido acima  

Depois de definida a estrutura dos diversos pisos da “Basement”, é a vez de definir os vários 

“Sectors” da mesma. O elemento “Sectors” é constituído por um número variado de elementos 

“Sector”, tendo cada um deles seis argumentos. 
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 “Match”, que é uma String com o nome de uma categoria (“Categorie”) que estará associada 

a essa zona do estacionamento 

 “Color”, que é também uma String e associa a zona do estacionamento a uma cor 

 “Limits”, que é em tudo igual ao “Limits” dos “Corridors”, isto é, é uma sequência de 

coordenadas que definem um sector pelas suas abcissas e ordenadas mínimas e máximas 

 “Streets” que é uma sequência de Id’s de todas as “Streets”(irão ser vistas já de seguida) que 

pertencem ou fazem fronteira com o “Sector” em questão 

 “Crossroads”, que é uma sequência de Id’s de todas as crossroads que pertencem ou fazem 

fronteira com o “Sector” em questão 

 “Floor”, que é um inteiro que representa o piso que está a ser referido acima  

Após se ter explicitado como estão definidas as diferentes zonas do estacionamento, e a estrutura do 

mesmo, fica a faltar então explicar qual é a representação feita para as diversas ruas e acessos entre 

pisos ou ao exterior. O primeiro item é representado pelo Elemento “Streets” que é constituído por um 

número variado de argumentos “Street”. Cada um dos elementos “Street” terá então quatro 

argumentos. 

 “Id”, que é uma String com a identificação única da rua em questão 

 “Crossroads”, que é uma sequência de Id’s dos vários cruzamentos do qual a rua retratada 

faz parte 

 “Limits”, que é em tudo ao “Limits” explicado anteriormente em “Sectors” 

 “Floor”, que é um inteiro que representa o piso que está a ser referido acima 

Para terminar a representação dos pisos para automóveis, falta então apenas a representação dos 

acessos que é feita no elemento “Specials”, que pode ser constituído por um número variado de 

elementos “Special, cada um com cinco argumentos. 

 “Acess”, que é uma coordenada (ou uma sequência separada por barras verticais) que 

representa qualquer entrada/saída do estacionamento 

 “Id”, que é uma String com a identificação única do acesso em questão 

 “Floor”, que é um inteiro que representa o piso que está a ser referido acima 

 “Street_”, que é uma String que representa o Id da rua à qual o acesso referido pertence 

 “Type”, que é uma String que representa o tipo especial de acesso representado. O “Type” 

pode tomar os valores “Ramp” para quando se trata de uma rampa do estacionamento, ou 

“Exit” para uma entrada/saída do mesmo 

O elemento “Appendix” é constituído por um número variado de argumentos “Attribute”, sendo que 

cada um destes tem apenas dois argumentos. 

 “Id”, que é um inteiro para identificar o cruzamento em questão 

 “Details”, que é uma String que descreve a informação que quisermos para referenciar o 

cruzamento identificado anteriormente 
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5. Implementação da Solução 
 

No presente capítulo vai ser feita uma explicação detalhada de como é que se passou a solução 

acima descrita da teoria para a prática, revelando assim os aspetos essenciais da implementação do 

TravelBuddy. 

 

5.1. Estrutura do Projeto 

A nível da estrutura do projeto, o TravelBuddy como qualquer outra aplicação Android, tem uma 

estrutura pré-definida estando o código e os recursos organizados num certo número de pastas, cuja 

funcionalidade é descrita de seguida: 

 src/ contém o código fonte que foi escrito para a aplicação; 

 gen/ contém o código fonte que é autoproduzido pelas ferramentas de desenvolvimento 

Android, como é o caso do Eclipse. Estes ficheiros nunca devem ser alterados pelo 

programador; 

 libs/ contém as bibliotecas pré-compiladas de terceiros (arquivos JAR) que são usados na 

aplicação; 

 res/ contém pastas com recursos para aplicação. Esses recursos podem ser temas, Strings, 

menus, layouts, ícones, e por aí adiante.   

Na raiz de qualquer projeto Android, existe ainda outro elemento muito importante, o qual não pode 

deixar de ser referido, o AndroidManifest.xml. O ficheiro de “manifesto” descreve as características 

fundamentais da aplicação e define cada um dos seus componentes. Um dos mais importantes 

elementos que qualquer manifesto deve incluir é o <uses-sdk>. Este declara a compatibilidade da 

aplicação com diferentes versões do sistema operativo Android, indicando a versão mínima e máxima 

do SDK. Ainda dentro do ficheiro de manifesto, são definidos outros aspetos importantes, como as 

permissões que a aplicação tem, ou qual a atividade inicial da aplicação.  

Em relação às permissões, não é muito difícil perceber do que se tratam, podemos ter como 

permissões por exemplo a permissão para aceder à internet, a permissão para escrever para a 

memória externa da aplicação, etc. É necessário que estas permissões estejam no manifesto, pois 

aquando da instalação da aplicação num dispositivo Android, o utilizador é informado sobre as 

permissões requeridas pela aplicação e questionado se as pretende garantir. Só em caso de resposta 

afirmativa é que a aplicação poderá ser instalada, e consequentemente usar os recursos para os 

quais pediu permissão. 

Já o segundo ponto referido, que se trata de indicar qual é a atividade inicial da aplicação, pode ser 

um pouco mais complicado de perceber visto que quem nunca programou para o Android 

possivelmente nem percebe o significado do conceito “atividade”.  
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Uma atividade de um modo muito sucinto, é algo único e focado que o utilizador pode fazer. Quase 

todas as atividades interagem com o utilizador, de modo a que a classe Activity cuide de criar a janela 

que implementa a interface com o utilizador através do método setContentView(view). Embora as 

atividades sejam frequentemente apresentadas ao utilizador como janelas de tela cheia, também 

podem ser usadas de outras formas como janelas flutuantes ou incorporadas dentro de outras 

atividades.  

Portanto a definição da atividade inicial da aplicação, é no fundo especificar qual é o primeiro ecrã 

que o utilizador deve ver quando inicia a mesma, por outras palavras, é a especificação de qual é a 

primeira atividade a correr. 

Regressando à descrição da estrutura de um projeto, pode-se constatar que a diretoria que tem maior 

interesse é então a src/, por nela onde se encontra grande parte da inteligência da aplicação. 

Dentro da diretoria src/ vai-se encontrar o caminho master.thesis.tbuddy (em que cada ponto ‘.’  

corresponde a uma diretoria nova e portanto pode ser visto como uma barra lateral ‘/’) visto que este 

se trata do package name da aplicação, o que corresponde a outra convenção da programação 

Android. 

Dentro desta diretoria têm-se uns quantos ficheiros com a extensão .java, os quais serão na maioria 

analisados a seu tempo, e ainda outras tantas packages.  

Entre os ficheiros .java destaca-se o DataHolder.java, que é um ficheiro importante, visto que a maior 

parte dos outros ficheiros tem instâncias deste. Isto acontece porque como se irá ver a seguir, o 

ficheiro referido tem a tarefa de funcionar como um meio de comunicação entre todos os outros 

ficheiros, pelo que cada vez que se quer trocar informação entre várias classes, tem que se guardar e 

ir buscar a informação ao DataHolder. 

Outro ficheiro bastante importante é o BaseActivity.java. Este ficheiro, Atividade Base, funciona 

como super classe para todas as atividades presentes no TravelBuddy. Esta classe foi criada com o 

objetivo de evitar a repetição de código, contendo assim todas os métodos/funções comuns entre 

várias atividades. Os métodos/funções referidos, dizem maioritariamente respeito à funcionalidade 

dos botões que estão presentes no fundo de todos os ecrãs (home, localização, favoritos, mudar para 

modo automóvel/pessoa e informação), especificando as ações que ocorrem ao clicar em cada um 

deles. Visto que os ícones dos botões foram todos criados de propósito para a aplicação, não sendo 

vistos automaticamente como botões pelo Android, foi necessário especificar em código não só o que 

acontece ao clicar em cada botão, mas também o que acontece enquanto se está a premir o mesmo, 

que no caso desta aplicação trata-se de uma simples mudança de cor. Ainda no BaseActivity, está 

especificado o que acontece quando se clica no botão de menu (botão físico dos dispositivos 

Android), e está ainda instanciado o DataHolder de modo a evitar que todas as atividades tenham no 

seu código uma instância do mesmo. 

Ainda no mesmo pacote, não se pode deixar de referir o ficheiro CustomAdapter.java, pois tal como 

as duas classes anteriores, vão se encontrar instâncias desta com bastante frequência. A existência 
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desta classe surge por se querer que a aplicação seja o mais flexível possível, portanto obviamente 

todos os seus menus terão que também ser o mais adaptáveis possível, sendo aí que o 

CustomAdapter toma o seu lugar. Analisando o problema que se tem em mãos, não é de todo trivial 

fazer uma solução que independentemente do edifício tenha sempre os botões corretos no número 

certo. Isto acontece porque tendo um edifício A e um edifício B que nada tem a ver um com o outro, 

podendo ser o primeiro um centro comercial com 50 lojas e o segundo um hospital com 100 divisões, 

é impossível à partida usar sempre os mesmos botões para cada um dos destinos, ou categorias dos 

edifícios A e B, mas a aplicação tem que obrigatoriamente ser a mesma. A única opção que se tem é 

criar botões em tempo de execução e não em tempo de compilação, algo que por si embora o 

Android permita fazer, não é amigável de gerir, não é prático e é péssimo a nível de desempenho da 

aplicação fazê-lo individualmente para 100 divisões como no caso do edifício B. É assim portanto 

criada uma instância do customAdapter nessas situações, que no fundo é equivalente a uma lista de 

botões, onde todos têm o mesmo comportamento desde que venham do mesmo contexto. Isto 

porque, cada contexto irá ter um comportamento próprio conforme as suas necessidades, sendo 

então necessário especificar para que efeito se pretende usar o CustomAdapter cada vez que este for 

invocado, tornando-se assim esta classe numa solução única para todas as necessidades deste tipo 

ao longo da aplicação. 

5.2. Partilha de dados entre atividades 

Dependendo do tipo de dados que se pretende partilhar, existe uma série de soluções para realizar 

este tipo de partilhas em Android, sendo a escolha da solução ou soluções um aspeto importante da 

descrição da implementação do TravelBuddy. 

No caso da partilha se tratar de tipos de dados primitivos e não persistentes, a maneira mais 

apropriada de os trocar entre Activities/Services dentro da aplicação é usar os métodos 

Intent.putExtras() e Intent.getExtras(). Esta solução foi usada algumas vezes dentro da aplicação, 

especialmente em casos onde se pretendia dar um contexto à nova atividade a correr sobre a sua 

antecessora. Um exemplo pode ser visto na atividade Categories que pode ser chamada na aplicação 

em dois contextos completamente distintos: 

1. Quando se selecciona, no primeiro ecrã, que se está num automóvel, o menu aberto é o das 

categorias, e serve para escolher o destino dentro do parque de estacionamento. 

2. Quando no modo pedestre, o utilizador pede para ver os destinos organizados por 

categorias, o menu aberto é o de categorias, mas aqui serve apenas para filtrar os destinos 

pela categoria. 

Assim sendo usa-se o método Intent.putExtra() antes de começar a activity Categories,  e quando a 

atividade Categories estiver a ser inicializada, vê-se qual o valor dos extras, para se conseguir 

distinguir o primeiro do segundo caso e consequentemente usar a mesma atividade (Categories) para 

dois propósitos completamente diferentes, reaproveitando ao máximo o código e minimizando assim 

a memória usada pela aplicação. 
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Para partilhar tipos de dados complexos e não persistentes, o número de soluções aumenta, 

sendo recomendadas pelos manuais do Google as seguintes: 

 Uso de uma classe Singleton, que tira vantagem do facto dos componentes da aplicação 

correrem no mesmo processo. Uma classe Singleton é uma classe que é desenhada para ter 

apenas uma instância. Ela tem um método estático com um nome que pode ser por exemplo 

getInstance() que retorna a instância, e da primeira vez que o método é chamado cria a 

instância global. Como todos os chamadores da função recebem a mesma instância, podem 

usá-la como um ponto de interação através de gets e sets a valores. No código do 

TravelBuddy, existe então a classe DataHolder que se trata precisamente de uma classe 

Singleton com o objetivo referido anteriormente. Nesta classe é guardado de tudo um pouco, 

sendo uma das suas funções principais, guardar árvores com dados que são extraídos por 

outras funções aquando do parsing do mapa .xml do edifício. 

 Uso de métodos/campos públicos e estáticos, visto que estes métodos podem ser 

acedidos a partir de qualquer outra classe da aplicação. Para se partilhar um objeto, a 

atividade que cria o objeto disponibiliza um campo estático que aponta para o objeto, e para 

qualquer outra atividade aceder a esse objeto só tem que aceder ao campo estático. 

 Uso de uma HashMap de referências fracas para objetos, isto é, quando uma atividade 

quer passar um objeto a outra, simplesmente tem que colocar esse objeto no mapa e enviar a 

chave (que é um Long único baseado num contador ou num timestamp) para a atividade de 

destino através dos extras do intent. A atividade de destino recupera então o objeto usando a 

chave. 

É de notar, que as últimas duas soluções não foram usadas, porque o problema de partilhar objetos 

não persistentes, foi resolvido com as duas primeiras soluções.  

Ainda assim, só foram apresentadas soluções para objetos não persistentes, querendo isto dizer, que 

a partir do momento que a aplicação for fechada, estes dados são perdidos, não estando então 

disponíveis ao utilizador da próxima vez que iniciar a aplicação. Até enquanto uma aplicação parece 

continuar a correr, o sistema pode escolher matar os seus processos e reiniciá-los mais tarde. Se 

existirem então dados que devam persistir de uma invocação da atividade para a próxima, é preciso 

representar os dados como um estado que é guardado por uma atividade quando esta é informada 

que vai desaparecer. Para partilhar objetos persistentes definidos pelo utilizador, o Google 

recomenda uma das seguintes soluções: 

 Preferências partilhadas, que armazena dados privados primitivos em pares chave-valor. 

 Ficheiros, isto é, criam-se ficheiros com os valores a guardar no armazenamento partilhado 

externo. 

 Bases de dados SQLite, onde se guardam dados estruturados numa base de dados privada.  

 Ligações de rede, guardando-se assim os dados na web com um servidor de rede privado. 

Visto que a solução dos ficheiros, tem óbvios problemas de segurança, pois permite que a informação 

guardada esteja acessível a qualquer um com acesso ao armazenamento externo do dispositivo, e 
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visto também que as últimas duas soluções ambas requerem componentes extra na composição do 

sistema (o primeiro obriga a haver a existência de uma base de dados, enquanto que o segundo 

obriga a existência de uma rede), a primeira solução torna-se a escolha óbvia.  

Em mais detalhe, as preferências partilhadas, ou SharedPreferences, é uma classe que disponibiliza 

uma framework geral que permite guardar e recuperar pares chave-valor de tipos de dados primitivos, 

sendo estes: booleanos, floats, ints, longs e strings. Assim, esta solução revelou-se ideal para 

guardar a lista de favoritos do utilizador no TravelBuddy, tal como qualquer preferência quanto às 

opções. 

5.3. Suporte de diferentes idiomas 

Longe vão os tempos onde um programador só tinha que se preocupar em desenvolver uma versão 

do seu programa que estivesse exclusivamente na sua língua. Actualmente, o mundo está todo ligado 

com a internet, e sendo Portugal um mercado tão pequeno comparado com o mercado mundial, seria 

um erro desenvolver a aplicação da presente tese apenas em português (de Portugal). Foi então 

desde o início uma preocupação permitir ao utilizador que alternasse entre várias línguas. 

Na programação Android é sempre uma boa prática extrair as Strings pertencentes à interface do 

utilizador do código da aplicação e mantê-las num ficheiro externo. E visto que esta é a prática mais 

correta, a maioria dos IDE’s para desenvolvimento em Android já vem por defeito com uma diretoria 

de recursos em cada projecto, de modo a promover a utilização da mesma. 

Ao desenvolver o projeto usando as SDK Tools do Android, estas já criam a diretoria /res na raiz do 

projeto. Dentro dessa mesma diretoria estão presentes subdiretorias para os diversos tipos de 

recursos, sendo que uma dessas diretorias é precisamente res/values/strings.xml, a qual mantém 

todos os valores de strings. 

Uma forma então de permitir e suportar que a aplicação tenha mais idiomas disponíveis, é criar 

diretorias values adicionais dentro de res/ que inclua um hífen seguido do código ISO da linguagem 

no fim do nome da diretoria. Por exemplo, values-pt/ é a diretoria que contém os recursos para os 

locais cujo código de linguagem seja “pt” (isto é, por exemplo, Portugal e Brasil). O Android carrega 

então os recursos apropriados de acordo com as configurações do local em tempo de execução. Isto 

quer dizer, que um utilizador que corra a aplicação no Reino Unido vai ter o TravelBuddy por defeito a 

correr em inglês, enquanto um utilizador que esteja em Portugal terá por sua vez a aplicação a correr 

em português. É claro que embora a aplicação escolha as strings do país onde o utilizador se 

encontra por defeito seja uma solução bastante elegante, não se pode deixar de dar a opção ao 

utilizador de mudar manualmente o idioma do TravelBuddy. Como tal essa opção é dada ao 

utilizador, podendo este mudar para a linguagem que preferir manualmente (eliminando a restrição de 

ter que estar presencialmente nesse país). 

Atualmente a aplicação só tem disponíveis as línguas portuguesa e inglesa, pois são as que mais 

sentido fazem de existir para demonstrar esta funcionalidade, mas visto que a aplicação foi 

desenvolvida usando as boas práticas Android, caso seja requerido pelos utilizadores a adição de 
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novas linguagens, essa tarefa será facilitada ao programador, sendo apenas preciso criar uma nova 

pasta onde colocará o novo ficheiro .xml com todas as strings traduzidas para o idioma pretendido. 

 

5.4. Análise de dados XML 

Estamos numa época na qual, tipicamente, uma aplicação não consegue trabalhar totalmente isolada 

do mundo exterior, não tendo assim na maioria das vezes todos os dados que necessita para 

trabalhar. Geralmente vai ter que comunicar com outras aplicações através da internet e ler ou enviar 

dados para as mesmas. Contudo, essas aplicações com que comunica, podem não ter e 

provavelmente não têm a mesma tecnologia que a primeira. Para trocas de dados entre diversas 

aplicações deve-se então usar um formato aberto como o Extensible Markup Language ou XML. 

Um ficheiro XML é um ficheiro de texto legível para humanos, que contém tags de início e fim, e 

dados entre essas tags. A maior parte das linguagens e plataformas já têm suporte para análise e 

criação de ficheiros XML. O Android não é exceção, e também fornece APIs para que se possa 

trabalhar e processar documentos XML dentro de uma aplicação com facilidade e flexibilidade. 

Existem então diversos analisadores (do inglês parsers) XML que se podem usar na plataforma 

Android, sendo os mais conhecidos o DOM, o SAX e o XMLPullParser. O Android nos seus manuais 

recomenda o uso do XMLPullParser, e dispõe de múltiplas implementações do mesmo, mas um 

pouco por toda a internet encontram-se opiniões que o DOM e o SAX são tanto um como o outro 

melhores opções. A verdade é que qualquer um dos três faz com facilidade o trabalho pretendido no 

TravelBuddy, sendo a escolha entre eles maioritariamente baseada em questões de gosto, tendo-se 

assim optado na presente tese pelo uso do DOM, devido a este ser entre todos o que é mais 

facilmente implementável. 

Independentemente da escolha, com a ajuda destas APIs pode-se facilmente incorporar XML numa 

aplicação Android, sendo os parsers (analisadores) XML a fazer todo o trabalho tedioso de análise do 

XML, deixando apenas para o programador a tarefa de escrever o código para selecionar as 

informações apropriadas a partir dele e guardá-lo para processamento posterior. 

Para esse efeito existe no código do TravelBuddy a classe XMLParser, que se encontra no pacote 

/xml_parser, e que se trata da implementação usada no presente projeto do parser DOM referido 

anteriormente. Nesta classe, estão definidas funções capazes de abrir o ficheiro de extensão xml 

referente ao mapa atual, de selecionar elementos desse ficheiro pelas suas tags e ainda de 

selecionar atributos específicos desses elementos. 

É na classe ParserTool do pacote /tools, que todas as funções referidas anteriormente são utilizadas 

para recolher a informação pretendida do ficheiro xml. Esta classe está dividida em diversas funções, 

cada uma com o objetivo de analisar uma parte do xml e tratar os dados recebidos. Na grande 

generalidade, todas estas funções acabam por passar pelas mesmas fases. Em primeiro lugar, abrem 

o ficheiro xml para leitura, e procuram por uma tag específica que normalmente tem tags 
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subordinadas. Após ter encontrado o elemento pretendido, é então feita uma leitura de todos os seus 

valores subordinados, os quais passam depois por um processo de conversão para o formato 

pretendido, sendo no final armazenados no DataHolder. Este armazenamento costuma ser sob a 

forma de uma árvore ou sob a forma de um vetor, visto que são os métodos mais fáceis de 

armazenar vários dados do mesmo tipo de modo a que estes sejam de fácil acesso no futuro. 

 

5.5. Definição da Localização Atual 

Como já foi visto, a definição da localização atual é feita de forma automática para o modo automóvel, 

mas de forma manual para o modo pedestre (futuramente, esta poderá também ser automática). Vai-

se então analisar em detalhe como é definida a localização atual de modo manual.   

Embora se tenha optado por um sistema manual para a definição da localização atual para o modo 

pedestre, caso venha a existir uma tecnologia que permita fazer isso de forma automática, a 

aplicação encontra-se estruturada de tal forma que essa alteração seria bastante fácil de realizar. 

Por outro lado, o facto de se ter optado por um sistema manual tem a enorme vantagem de se poder 

aplicar esta solução em qualquer espaço com um investimento mínimo. Existe apenas a necessidade 

de existirem ao longo do espaço identificadores únicos para cada divisão, que podem ser por 

exemplo os nomes das lojas de um centro comercial (algo que já é feito em qualquer espaço do 

género) ou identificadores curtos usando por exemplo 1 letra combinadas com 1 a 2 números. Os 

referidos identificadores podem ainda tomar a forma de códigos QR, como se irá ver de seguida, 

facilitando assim ainda mais o processo. 

Para a representação de uma localização ou da posição de uma pessoa num mapa é normalmente 

usado o símbolo de uma seta arredondada, que normalmente está associado ao texto “você está 

aqui”. No entanto existe um segundo símbolo também fortemente associado à localização, que é o 

símbolo de uma mira. Como tal, em todos os menus do modo pedestre do TravelBuddy existe um 

ícone de uma mira sempre visível no rodapé, que serve para o utilizador informar a aplicação sobre a 

sua localização atual.  

Todas as atividades que contêm este ícone são subclasses da superclasse BaseActivity, a qual 

define que ao se clicar neste ícone (botão) é iniciada a atividade LocationTabbedActivity. Esta 

atividade conta com um adapter a que se deu o nome TabsPagerAdapter (subclasse da classe 

android FragmentPagerAdapter), que vai adaptar a atividade LocationTabbedActibity para ter 

separadores. 

O uso de separadores (também frequentemente chamados de abas) é uma solução muito popular 

para permitir navegação lateral numa aplicação. Este padrão permite o agrupamento de ecrãs 

semelhantes, em que o conteúdo do destinatário do ecrã principal pode incorporar pequenos ecrãs 

secundários que de outra forma teriam contextos completamente diferentes. Os separadores são 

mais apropriados para pequenos conjuntos (4 ou menos) de secções relacionadas de ecrã. Esta 
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prática torna-se assim uma solução ideal para a introdução da localização atual do utilizador, onde só 

existe a necessidade de usar 2 separadores. 

No TabsPagerAdapter está definido que o primeiro separador será a classe TypeLocationFragment  e 

o segundo a classe SampleFragment. 

O primeiro separador, TypeLocationFragment (Figura 34/35, anexos), mostra uma frase ao 

utilizador que lhe pede para introduzir a sua localização atual. Assim sendo o utilizador deve 

prosseguir escrevendo então qual o nome da divisão onde se encontra, ou mais próxima de si, e à 

medida que o faz, o TravelBuddy vai dando sugestões cada vez mais restritas do que o utilizador 

pretende escrever, possibilitando assim uma escrita mais rápida e menos propícia a erros. 

Alternativamente a escrever o nome do local, o utilizador pode escrever antes o id do mesmo que o 

TravelBuddy também aceita, sendo que neste caso não apresenta sugestões para não criar confusão 

(seja como for, geralmente não se criam ids com mais que três caracteres, pelo que a completação 

automática/mecanismo de sugestão seria desnecessário. 

Caso o utilizador se enganar a escrever, naturalmente que o sistema não pode aceitar a sua posição 

como válida e mostra uma mensagem de erro a informar que o local introduzido não é válido. O que 

havia sido escrito é apagado, de modo a o utilizador ser obrigado a reintroduzir o que pretende. 

Em termos de código, não existe nada de relevante a ser acrescentado que não tinha sido explicado 

acima, com exceção de como foi implementada a funcionalidade de fornecer sugestões ao utilizador. 

Acontece que para se estar a indicar a posição atual manualmente, certamente já se esteve na 

atividade MainActivity, pois é esta que dá início ao modo pedestre. Nessa atividade a certa altura, 

enquanto se inicializam as árvores com informações do parsers, também se cria um vetor que contém 

todos os nomes de possíveis destinos extraídos do ficheiro xml. Esse vetor é então guardado no 

DataHolder, e recuperado no TypeLocationFragment sob o nome de sugestions. Com este pequeno 

truque, em vez de se definir o campo onde o utilizador escreve a sua localização como um comum 

TextView, define-se antes como um AutoCompleteTextView que vai utilizar o vetor sugestions para ir 

completando de forma automática o que o utilizador vai escrevendo. 

O segundo separador, SampleFragment (Figura 36, anexos), mostra ao utilizador a imagem 

capturada pela câmara fotográfica do seu dispositivo que irá ser usada como um leitor de códigos QR 

(QR Code). A ideia é o utilizador apontar com a câmara para um código QR, e sem mais trabalho 

nenhum adicional, ficar de imediato com a sua posição atual definida. Assim o utilizador não 

necessita de ter que parar para escrever, e com maior facilidade e rapidez consegue transmitir ao 

TravelBuddy onde é que se encontra. Toda a aplicação foi pensada para ser o mais simples e fácil de 

utilizar, tentando oferecer a melhor experiência de utilização possível. A única razão que levou a 

colocar o leitor de QR no segundo separador em vez de no primeiro, foi o facto de nem todos os 

dispositivos virem equipados com uma câmara, e de nem sempre as condições de luz serem as mais 

favoráveis para o uso da mesma. 

A utilização da aplicação do TravelBuddy em qualquer espaço tem que contar com a ajuda da 

administração, visto que requer da mesma a criação ou disponibilização dos mapas xml. Obviamente 
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com a introdução dos códigos QR surge mais uma vez a necessidade da colaboração dos mesmos, 

para colocarem ou permitirem colocar códigos QR espalhados por todo o edifício em questão. A ideia 

não é estarem códigos deste tipo somente colocados à frente de divisões, ou em cruzamentos, é 

também suposto estarem em todos os outros sítios, como por exemplo corredores, permitindo assim 

a validação da posição do utilizador em qualquer local com a maior precisão possível. Para tal, ao 

contrário do separador anterior que apenas permitia a introdução de divisões definidas no ficheiro xml 

(fosse pelo seu nome ou pelo seu id) como localização atual, é possível com esta atividade adicionar 

novos locais à base de informação da aplicação simplesmente com um scan. Para tal, quando o 

TravelBuddy não reconhece um local como existente, cria uma nova entrada nas árvores respetivas 

do DataHolder para esse local. 

Em termos de implementação, foi usada uma biblioteca gratuita para Android chamada ZXing, para 

adicionar a capacidade de ler e descodificar os códigos QR. Foi então estipulado que os códigos QR 

codificam uma mensagem do tipo 

“id_alfanumérico;Nome_do_local;piso;abcissa_minima/abcissa_máxima/ordenada_mínima/ordenada_

máxima;ponto_de_acesso” (Figura 56, anexos), em que o “Nome_do_local” é uma String indicando o 

nome do local, o “piso” é um inteiro que indica o piso do mesmo, o campo seguinte indica as 

coordenadas que definem o local separadas por barras, e o último campo “ponto_de_acesso” indica a 

ordenada e abcissa do acesso a esse mesmo local. Fica por explicar a interpretação por parte da 

aplicação, que no fundo apenas se limita a fazer o parsing do código QR depois de descodificado, 

conforme o que foi explicado, e a adicioná-la à árvore de localizações, sendo que, do modo como as 

árvores estão implementadas em Java e consequentemente em Android, no caso do campo a ser 

adicionado já existir atualiza-se, e no caso de não existir adiciona-se à árvore.  

 

5.6. Escolha do modo de orientação 

O título da presente tese é “Encaminhamento de pessoas e veículos em espaços fechados”, como tal, 

tem à partida dois objetivos (o de orientar pessoas em espaços fechados, e o de orientar veículos em 

espaços fechados), que como se irá constatar mais adiante são bastante distintos. 

Se pensarmos como um ser humano dá indicações a outro no seu quotidiano, deparamo-nos com o 

facto de existirem diversas formas de o fazer, sendo o mais comum dar indicações verbais de como 

alcançar um certo local a partir do local onde nos encontramos. Dependendo de pessoa para pessoa, 

existem ainda assim diversas formas de fazer esta transmissão oral, sendo por vezes muito 

complicado perceber o que nos tentam transmitir, obrigando-nos assim a pedir novamente indicações 

a outra pessoa. 

Isto pode acontecer porque a pessoa que nos está a tentar “ajudar” dá referências a menos, 

referências a mais, simplesmente não sabe o que está a dizer, enganou-se a certa altura a meio da 

sua descrição do caminho, é muito confusa a dar orientações, e por aí adiante. Existindo tantos 

fatores que podem degradar a qualidade das orientações que nos são transmitidas, por vezes, pode 
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ser mais fácil alguém que nos dê más orientações, do que alguém que nos as transmita como deve 

ser. O TravelBuddy surge então como um orientador ideal para espaços fechados, pois tem como 

objetivo, dar sempre a resposta correcta, com a quantidade certa de informação, de como ir do ponto 

A para o ponto B.  

É claro que uma orientação para ser perfeita, tem que se adaptar ao contexto em que é dada, pelo 

que é muito importante distinguir desde cedo como é que a pessoa que está a requerer orientação se 

desloca, sendo então relevantes para o contexto do TravelBuddy as deslocações a pé ou por via 

automóvel. 

Quando o utilizador da aplicação se está a deslocar numa viatura dentro de um espaço fechado, o 

mais natural é encontrar-se num parque de estacionamento, seja este de que tipo for. Este espaço é 

caracterizado por ser bastante amplo, sem obstáculos, exceto casos onde existam pilares, que para 

além de servirem de suporte à estrutura do espaço, servem também como indicadores únicos do 

local de estacionamento que pode ser feito através de letras, números, cores, nomes, figuras, ou 

mesmo uma mistura entre vários destes elementos. O facto de estes espaços não terem obstáculos 

estáticos (no máximo tem outros automóveis estacionados por um período de tempo indeterminado), 

faz com que não tenham também referências, sendo a melhor maneira de dar indicações, a de 

apenas dizer a essa pessoa para virar à esquerda/direita/seguir em frente/voltar para trás a cada 

cruzamento na estrada, que se encontra a X metros. 

Outro aspeto característico destes locais é o de ser preciso respeitar as regras do trânsito que estão 

regulamentadas no código da estrada, obrigando assim a respeitar algumas regras de circulação que 

não se aplicam quando nos deslocamos a pé. O facto de estas regras existirem, não obriga apenas a 

que os utilizadores cumpram a sinalização dentro do estacionamento, mas também que respeitem 

por exemplo o sentido das estradas, algo com que não se tem de preocupar deslocando-se a pé. 

Visto ainda que quando nos deslocamos de automóvel, naturalmente temos as nossas mãos 

ocupadas com o volante, mudanças, e por aí adiante, sendo necessário ter isso em conta na 

aplicação. Como tal, deve-se simplificar ao máximo a tarefa do utilizador operar o TravelBuddy, isto é, 

obrigando-o apenas a realizar o menor número possível de interações com o seu dispositivo Android. 

Por outro lado, uma pessoa para se deslocar dentro de um edifício, independentemente de que tipo 

este for, vai ter uma circulação muito mais descontraída, pois ao contrário do caso em que de desloca 

de automóvel não vai ter que seguir nenhum código de circulação e vai ter as mãos livres para poder 

interagir com a aplicação sempre que quiser. Também é importante aproveitar o facto de nestes 

espaços já existirem referências que são possíveis de usar para melhorar a qualidade das indicações 

fornecidas.  

Se se der a alguém a indicação “No próximo cruzamento, vire à esquerda no sentido do café XPTO”, 

é muito menos provável que essa pessoa se engane do que o caso em que se disser apenas “No 

próximo cruzamento, vire à esquerda”. Isto acontece por diversas razões, em primeiro lugar a pessoa 

que está a ouvir a indicação sabe que tem que virar à esquerda, e sabe que se o fizer encontrará o 

café XPTO, logo com estes dois fatores quando vir o café terá a certeza que está no caminho certo. 
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Outra razão, provavelmente ainda mais importante que a primeira, é que estando num local onde 

existem vários fatores que nos podem distrair enquanto nos deslocamos do ponto A para o ponto B, 

tais como montras de lojas, é possível que o nosso sentido mude diversas vezes, e quando chega a 

altura de optar por virar à esquerda, já não estejamos orientados para a esquerda que nos foi dita 

originalmente aquando nos deram as indicações. Como tal existindo um acréscimo de informação 

absoluta na indicação, este problema já não se coloca. É de notar que se falou no caso de uma 

pessoa se distrair com algo no espaço que a rodeia, mas pode ser bastante mais simples, e a pessoa 

apenas se virar várias vezes para falar com outra que acompanha, e acabar por mudar o seu sentido 

à mesma, acabando por originar na mesma o problema referido. Se ainda houverem dúvidas que isto 

é um problema real, em vez de se imaginar um corredor simples, basta pensar num cruzamento com 

sete opções e a orientação ser apenas “No próximo cruzamento, vire na segunda à esquerda”, fica 

óbvio que o facto de acrescentar “no sentido de X” é crucial para uma boa indicação. 

Sendo então bastante importante a escolha entre os dois modos referidos (pedestre e automóvel), 

essa será a primeira escolha do utilizador (o primeiro clique) quando executar o TravelBuddy (Figura 

29, anexos). A partir desse momento, os menus apresentados ao utilizador vão ser completamente 

distintos, tendo em conta o modo em que se encontra a aplicação, sendo possível a qualquer 

momento o utilizador indicar que quer alternar o modo em que se encontra. Isto pode-se querer 

porque a pessoa acabou de estacionar o carro e pretende dirigir-se à parte superior do edifício 

(supondo que a parte superior é a parte limitada a pessoas), o caso contrário, ou simplesmente 

porque se enganou quando escolheu da primeira vez, pelo que é importante deixar o utilizador 

sempre no controlo daquilo que pretende que a aplicação faça. 

Em termos de código, esta primeira escolha que o utilizador tem que fazer, diz respeito ao ficheiro 

ChooseMenu.java, significando assim que se trata da atividade inicial da aplicação (a que está 

especificada no manifesto do projeto). De revelante o referido ficheiro tem apenas as funções 

associadas ao clique dos botões dos diferentes modos, sendo que o modo automóvel encaminha o 

utilizador para a RegisterActivity.java, enquanto que o modo pedestre encaminha o utilizador para a 

MainActivity.java. 

 

5.6.1. Modo automóvel 

Quando o utilizador carrega no modo automóvel a partir do primeiro ecrã da aplicação, a atividade 

iniciada é a RegisterActivity.java. O que importa reter desta classe é que caso o utilizador seja novo 

ao sistema do edifício em que se encontra, é registado na base da dados para poder começar a 

receber informação do sistema e de seguida é chamada a atividade Categories com um extra a 

informar que a aplicação se encontra no modo automóvel. Caso já esteja registado, simplesmente é 

chamada essa mesma atividade. É ainda importante referir que o RegisterActivity verifica se o 

dispositivo está conectado a uma ligação de rede, para poder ter o seu normal funcionamento. Caso 

esta ligação não seja existente, reencaminha o utilizador para o ChooseMenu.java novamente, 

alertando o mesmo de que tem que se ligar à rede para poder proceder para o modo automóvel.  
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A razão pela qual se obriga o utilizador a ter uma ligação de rede ativa, prende-se ao facto da mesma 

ser essencial para o modo automóvel funcionar em plenitude. Isto acontece porque como se irá ver 

de seguida, o sistema precisa de saber a localização do utilizador, e para saber essa localização é 

necessária então uma ligação de rede. 

Voltanto à atividade Categories, esta tem uma String chamada walkOrNot (têm este nome por ser 

usada como um booleano) que quando a atividade é criada, fica inicializada com o valor dos extras. 

Se walkOrNot for uma String vazia quer dizer que não havia nenhum extra, logo a atividade vai ter o 

seu comportamento normal, mas caso tenha algum valor, quer dizer que a atividade anterior estava 

no modo automóvel pelo que a atual também vai passar a estar.  

A referida “transformação para o modo automóvel” consiste no fundo em colocar invisíveis os botões 

que normalmente estão em rodapé tanto na atividade Categories como na maior parte das outras 

atividades, e colocar como visível um botão que só existe na atividade Categories que tem como 

propósito mudar então do modo automóvel para o modo pedestre. Obviamente a ação dos botões 

tem também que ser diferente do normal, mas acontece que os botões apresentados com o nome de 

cada categoria, são criados dentro da classe através da criação de um CustomAdapter em vez de 

serem criados do modo tradicional, portanto essa classe CustomAdapter vai que ter que receber no 

seu construtor a String walkOrNot para poder fazer a distinção pretendida. 

O que ainda não foi explicado foi o porquê de usar a atividade Categories neste contexto. Pois bem, 

como foi dito anteriormente, é pretendido que enquanto no modo automóvel o utilizador interaja o 

mínimo possível com a aplicação por estar ocupado a conduzir, pelo que é preciso ponderar muito 

bem o que realmente interessa que o utilizador transmita à mesma para que esta o consiga orientar. 

O mínimo é portanto dizer como se está a deslocar, e para onde pretende ir, (é claro que para saber 

como o utilizador se está a deslocar pode ser feito através de métodos automáticos como se irá ver 

numa próxima secção, capítulo 5.6.3) o que perfaz um total ideal de apenas dois cliques desde que a 

aplicação é aberta. E é precisamente assim que está implementado o TravelBuddy, o utilizador após 

ter indicado que se encontrava de automóvel apenas precisa de escolher a categoria de destino.  

A razão pela qual se escolhe a categoria e não diretamente o destino, deve-se ao facto de haverem 

muito menos categorias que divisões. Por exemplo num centro comercial, podemos ter meia dúzia de 

categorias, por exemplo, lojas de desporto, de moda, hipermercado, restauração, tecnologia e 

bricolage, mas em termos de lojas em concreto podem ser várias dezenas ou centenas, pelo que é 

muito mais fácil escolher apenas uma categoria entre seis ou sete, do que escolher uma loja em 

concreto entre 10 vezes mais possibilidades. É claro que se é ideal que o utilizador interaja o mínimo 

possível com a aplicação enquanto conduz para se poder concentrar nessa tarefa, tal como também 

é ideal que perca o mínimo de tempo possível para com a aplicação.  

Outro motivo para esta escolha, foi que na maior parte das vezes que alguém se dirige a um parque 

de estacionamento, só tem ainda uma vaga ideia de onde pretende ir, pelo que não vale a pena 

obrigar o utilizador a comprometer-se desde cedo com o seu destino final. Voltando a pegar no 

exemplo dado recentemente do centro comercial, imagine-se um utilizador que se dirige a um centro 
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comercial para almoçar, este quando chega ao estacionamento o único destino que tem em mente é 

a zona da restauração, e não algo mais concreto.  

Seja como for, em termos mais práticos, encaminhar um utilizador para uma zona do parque de 

estacionamento relacionada com uma determinada área (categoria) de um edifício, é exatamente o 

mesmo que encaminhar para o estacionamento atribuído a uma determinada divisão do mesmo, a 

não ser que existam estacionamentos reservados como num prédio de habitação (no qual já não 

existe propósito em usar o TravelBuddy). Isto porque a implementação mais natural ao realizar o 

último caso, seria precisamente após o utilizador selecionar a divisão que pretendia, verificar qual a 

categoria a que essa divisão pertencia e encaminhar o utilizador para a zona de estacionamento 

correspondente a essa categoria.  

Assim que o utilizador escolhe a categoria pretendida como destino, a atividade GCMActivity (Figura 

53, anexos) é então chamada, e o utilizador vai começar a receber de imediato indicações de como 

chegar ao seu destino. Mais à frente, iremos ver que existe uma classe muito parecida com esta na 

orientação pedestre, a Indicacations.java, no sentido em que é esta que vai dar as indicações ao 

utilizador no outro modo. 

Quando se chega à atividade GCMActivity certamente já se tem um destino selecionado, e o que esta 

classe faz em alto nível é receber constantemente mensagens por Wi-Fi do router que lhe está mais 

próximo, mensagens as quais vão indicando não só a posição desse mesmo router, e 

consequentemente de quem as recebe, mas também o número de vagas de estacionamento nessa 

área. Conforme as mensagens recebidas, e tendo em conta o destino, vão sendo apresentadas 

indicações do caminho a seguir ao utilizador. Finalmente quando o utilizador alcança o seu destino, 

conforme hajam ou não vagas de estacionamento, vão ser correspondentemente apresentadas ao 

utilizador uma série de opções, as quais irão ser analisadas mais adiante. 

Em termos de código esta classe começa por correr diversas parser tools, para inicializar as árvores 

correspondentes aos pisos de estacionamento. É também feita uma nova verificação ao estado da 

ligação à internet, pois se entretanto esta foi desligada, não pode ser permitido prosseguir. De grande 

destaque é ainda a classe abstrata BroadcastReceiver que tem como nome 

mHandleMessageReceiver e é declarada dentro da GCMActivity.  

O BroadcastReceiver, como o nome indica, tem como função receber mensagens que neste caso 

têm origem do servidor de GCM. Assim que recebidas, a estrutura destas mensagens é verificada 

para se ter a certeza que estão corretas e não irão dar problemas mais adiante. Uma mensagem 

corretamente estruturada, deve seguir a seguinte forma “id_do_cruzamento; número_de_vagas”, 

opcionalmente pode ser “id_do_cruzamento; número_de_vagas; sentido_do_automóvel”. 

No caso de estarem mal estruturadas, o utilizador é informado que algo de estranho está a ocorrer 

com o sistema, portanto deve contactar o administrador do espaço em que se encontra para mais 

esclarecimentos. Já após uma mensagem ter sido verificada, vai-se dividir a String recebida por “;” 

para se obter em separado o local em que se encontram, o número de vagas no estacionamento, e 

caso se verifique o sentido em que o automóvel se desloca (a ser explicado adiante). Para concluir o 
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processamento das mensagens recebidas, é verificado se o local que foi agora definido como origem 

é o mesmo que foi definido da última vez que uma mensagem foi processada, pois caso seja a 

mensagem é ignorada e apenas é atualizada a informação na aplicação em relação ao número de 

vagas se houver uma mudança, se por outro lado a origem da mensagem recebida for diferente é 

chamado o método route(). 

Antes de se perceber em detalhe o que acontece na função route, que é sem dúvida a função mais 

importante na respetiva atividade, vai ser explicado o porquê de poder haver um campo adicional na 

mensagem enviada pelo servidor GCM. Acontece que obviamente para se poder indicar ao utilizador 

que tem que se dirigir num certo sentido, é necessário saber em que sentido este se encontra 

originalmente. Após um veículo mudar de sentido é fácil verificar o novo sentido do mesmo, por 

outras palavras, sabendo a localização anterior e a atual de qualquer objeto, é fácil determinar o 

sentido em que este se dirige. O problema é que só tendo um ponto, não é possível indicar o sentido 

do automóvel, pelo que se assume que os routers que se encontram nas entradas das garagens além 

de fazerem broadcasts constantemente com a sua localização e o número de vagas na sua área, 

também emitem o sentido em que os automóveis que por ali passam se encontram, que obviamente 

é sempre o mesmo. Este campo opcional também pode ser usado em locais de sentido único onde 

seja irrefutável qual o sentido em que os automóveis se encontram, ou usado com um sistema ad-hoc 

que permita determinar o sentido dos automóveis individualmente, fazendo assim com que esse 

campo seja utilizado por todos os routers. 

Analisemos então finalmente a função route(). Esta função como já foi dito, tem como objetivo 

encaminhar o utilizador através da produção de Strings as quais lhe vão sendo apresentadas no ecrã 

do seu dispositivo. Portanto todo o propósito desta função e desta classe é chegar à zona do 

estacionamento correspondente à categoria escolhida. Adicionalmente também se quer que o local 

para onde se encaminha o utilizador tenha pelo menos uma vaga livre.  

Como é de esperar, a associação de uma zona do estacionamento a uma categoria é realizada no 

ficheiro XML, e ainda no XML existe a informação de que zonas é que serve cada cruzamento. Como 

tal, da primeira vez que a função route() é chamada, é definida uma lista com todos os cruzamentos 

que servem a zona do estacionamento correspondente. Ainda nesta primeira execução do método é 

calculada a trajetória do local em que o utilizador se encontra até a um dos cruzamentos de destino 

com o auxílio da classe Dijkstra. 

Após ser executado o código correspondente à primeira execução, a função route verifica uma série 

de casos diferentes para perceber em qual se encontra e corre o código respetivo.  

O primeiro caso é naturalmente o caso de paragem, ou seja, a localização atual pertence à lista de 

possíveis cruzamentos de destino e existem lugares livres. Neste caso é mostrada ao utilizador uma 

mensagem a informá-lo que chegou ao seu destino e de quantos lugares livres existem (Figura 54, 

anexos). Aparecem ainda no ecrã dois botões, um que permite prosseguir guardando a posição atual 

do automóvel, enquanto que o segundo permite ao utilizador optar por um novo destino. 
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A condição para o segundo caso se verificar, apenas difere da primeira no facto de não existirem 

lugares livres. Também o resultado de alcançar este estado é em tudo igual, exceto no facto de que 

em vez de ser mostrada uma mensagem a informar o número de lugares disponíveis, aparece 

naturalmente outra a informar da inexistência dos mesmos nesta área.  

Existe ainda um terceiro caso, que verifica apenas se o local atual faz parte da trajetória calculada, o 

que se acontecer, atualiza a posição do automóvel perante o contexto da aplicação, e apresenta ao 

condutor novas indicações para se dirigir para a próxima etapa da trajetória.  

Se todos os casos até aqui falharem, significa então que se está perante o caso em que o local atual 

do automóvel não pertence à trajetória inicial definida, querendo então dizer que o condutor está a 

dirigir-se no sentido errado. Neste caso é apresentada uma mensagem ao utilizador a informar que se 

enganou no caminho, e é calculado de imediato (novamente com a ajuda da classe Dijkstra) uma 

nova trajetória, com o mesmo destino, mas a partir do local atual, sendo o primeiro passo 

apresentado de imediato ao utilizador. 

Como foi dito anteriormente, sempre que é recebida uma mensagem com conteúdo novo, a função 

route é executada, sendo então fácil de perceber que o método tem uma concepção que implica uma 

progressão constante por parte do utilizador (caso este não se esteja sempre a desviar do caminho 

calculado) até chegar ao seu destino. Assim que o utilizador alcança o seu objetivo (o primeiro caso 

analisado), fica visível o botão que permite guardar a posição do carro, e ao clicar-se neste botão a 

atividade Vehicle é iniciada (Figura 55, anexos). 

Esta atividade é obrigatoriamente sempre a última a correr no modo automóvel, pois o utilizador já 

encontrou o seu destino no estacionamento, e só falta então guardar a posição do seu veículo para 

que possa lá voltar posteriormente e dirigir-se à parte pedestre do edifício. 

Quando a atividade Vehicle começa a correr, cria-se uma nova instância da classe local com o nome 

“veiculo” cuja posição vai corresponder à ultima posição recebida pelo TravelBuddy na classe 

anterior. Vai ser ainda apresentado ao utilizador um ecrã a informar que a posição do veículo foi 

guardada, contendo este ainda um campo onde o utilizador tem a possibilidade de escrever uma 

pequena descrição sobre o local onde tem o automóvel estacionado, descrição a qual irá ser 

guardada. 

Isto pode ser útil, se existirem boas referências visuais que o utilizador acredite que venham mais 

tarde ajudar a encontrar a sua viatura. Imagine-se por exemplo, que num determinado 

estacionamento, existe um número único escrito no local de cada estacionamento e ainda existe um 

pilar com uma cor e uma letra para identificar pequenas zonas do mesmo local. Um utilizador do 

TravelBuddy ao estacionar neste local, sem que precise de fazer nada, a aplicação guarda por ele 

qual a posição do router mais próximo, que dirá respeito ao cruzamento mais perto, e 

consequentemente à zona onde o veículo está estacionado. Esta informação muitas vezes é 

inteiramente suficiente para se encontrar o automóvel, mas o utilizador pode querer adicionar outras 

informações sobre o pilar e o número do lugar para encontrar mais facilmente o seu carro quando 
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voltar. Assim sendo, quando mais tarde regressar ao seu automóvel, juntamente com as indicações 

para o mesmo, encontrará as informações que adicionou. 

Posteriormente vai se calcular entre todos os acessos entre pisos presentes no piso atual, qual é que 

se encontra mais perto da posição onde se encontra o utilizador. Vai então ser apresentada uma 

mensagem ao utilizador que o informa sobre a localização do acesso aos níveis superiores mais 

próximo do seu local de estacionamento. Assim que o utilizador carregar outra vez no botão 

“prosseguir” passara então automaticamente para o modo pedestre, pois significa que já se encontra 

nesta zona do edifício. 

 

5.6.2. Modo Pedestre 

Se no primeiro menu (ChooseMenu) o utilizador optar pelo modo pedestre em vez do modo 

automóvel, será iniciada a atividade MainActivity (Figura 30, anexos). Quando a MainActivity é 

iniciada, são feitas várias verificações com o objetivo de saber se já se inicializaram todas as árvores 

necessárias para este modo. A razão pela qual se fazem estas verificações diz respeito a questões 

de desempenho, porque se de cada vez que a MainActivity fosse chamada simplesmente se voltasse 

a realizar o parsing do ficheiro .xml e a reescrever as árvores que armazenam a informação obtida no 

mesmo, estar-se-ia a criar uma grande ineficiência da aplicação ao repetir constantemente estas 

tarefas desnecessariamente. Obviamente, que quando certas árvores não estão criadas, completas 

ou atualizadas, irão ser chamados os métodos responsáveis por extrair essa informação do mapa 

.xml  e consequentemente criar/atualizar então no DataHolder essas estruturas. Para que alguma 

destas tarefas fique desatualizada, basta por exemplo atualizar o mapa para uma nova versão. 

Tirando toda a componente de inicialização de estruturas, o MainAcitivity só conta com o código para 

dois botões, o de destino e o de configurações. Como nesta seção se está a analisar o modo de 

orientação pedestre, será ignorado por enquanto o menu de configurações, e ver-se-á portanto por 

agora a atividade Destinations, que é lançada em consequência de clicar no botão “destinos” na 

MainAcitivity. 

A atividade Destinations (Figura 31, anexos) tem como função pura e exclusivamente reencaminhar o 

utilizador para outras atividades. A partir dela o utilizador pode optar por escolher o seu destino entre 

uma lista de categorias, entre uma lista de todos os possíveis destinos apresentados por ordem 

alfabética ou pode optar por escolher o seu veículo como destino. A primeira e segunda hipótese em 

termos de funcionamento são muito semelhantes como se vai ver de seguida. 

A primeira opção, isto é, escolher o destino por categoria, como seria de esperar encaminha o 

utilizador para a atividade Categories (Figura 32, anexos). Relembre-se que a atividade Categories já 

foi analisada anteriormente, pois além de servir o modo pedestre, serve também o modo automóvel, 

portanto após o processamento dos extras, e da seleção por parte do utilizador de uma categoria em 

tudo igual à que já foi vista anteriormente, começa a existir uma distinção quando a classe 

CustomAdapter que é entretanto executada, neste caso iniciar então a atividade Directory em vez da 
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GCMActivity. A classe Directory que é entretanto iniciada, apresenta ao utilizador uma lista de botões 

com o nome de todos os destinos disponíveis para a categoria anteriormente selecionada. De resto o 

funcionamento é muito semelhante à atividade que se acabou de analisar, pois no fundo é a classe 

CustomAdapter que mais uma vez executa a maior parte do trabalho. Neste caso quando é escolhido 

o destino, é executada a atividade Destination em vez da Directory. 

Já ao optar pela segunda opção, o utilizador é encaminhado diretamente para a classe Directory 

(Figura 33, anexos), daí esta opção em termos de funcionamento ser bastante semelhante à anterior. 

A diferença concreta, e razão de existirem as duas opções, é que no primeiro caso analisado, o 

utilizador começa por ver uma lista das categorias disponíveis, e depois opta por um destino entre a 

lista dos destinos possíveis para essa categoria. Já neste caso, o utilizador opta logo por um destino 

entre a lista de todos os destinos possíveis (independentemente da categoria a que pertencem é 

claro). 

Um caso nunca poderia substituir o outro, porque o primeiro vai ser utilizado quando o utilizador 

procure algo sem ter uma ideia concreta do que quer ao certo, enquanto o segundo é usado quando 

o utilizador sabe precisamente onde se quer dirigir, mas apenas não sabe onde fica a sua 

localização.  

As descrições podem parecer um pouco vagas, mas com exemplos a diferença fica bastante óbvia, 

pelo que se vai considerar que um determinado utilizador X se encontra a passar férias num hotel. 

Após ter recebido a chave na receção o utilizador certamente quer dirigir-se para o seu quarto, o qual 

já sabe o número, pelo que vai procurar o seu quarto pelo nome entre todos os destinos possíveis. 

Agora que o utilizador já colocou as suas malas no seu quarto, sente-se com fome após a sua longa 

viagem, e pretende ir comer qualquer coisa, só que não faz ideia de onde pode comer no hotel, 

portanto usa novamente o TravelBuddy para o ajudar, mas desta vez procura o destino por categoria, 

pois mesmo que visse o nome de um bar ou restaurante na lista de todos os destinos poderia não o 

saber identificar. Após clicar na categoria de restauração o utilizador vai então ver os locais onde 

pode comer qualquer coisa e opta por um deles como destino. 

Por fim a terceira opção na actividade Destitantions é usada para ajudar o utilizador a regressar ao 

local onde estacionou o seu veículo quando previamente usou o modo automóvel. Esta 

funcionalidade será vista posteriormente com detalhe, numa secção própria. 

Independentemente de como o utilizador escolheu o seu destino irá sempre parar à atividade 

Destination (Figura 37, anexos). Esta atividade pode ser ou não mostrada ao utilizador (existe a 

opção de simplesmente ao entrar na atividade iniciar de imediato a próxima sem que o utilizador a 

chegue a visualizar) de acordo com as suas preferências nas opções. Permite-se então nesta 

atividade ir diretamente para o destino escolhido, opção escolhida na maioria das vezes, ou então 

adicionar uma restrição, como por exemplo evitar caminhos com escadas, algo que pode ser útil 

quando por exemplo se empurra um carrinho de bebé. 

Caso o utilizador opte pela primeira opção, se ao carregar no botão o utilizador não tiver ainda 

definida a sua localização atual (origem), ser-lhe-á apresentada uma mensagem a informar que em 
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primeiro lugar deverá definir a sua localização. Esta mensagem só aparece da primeira vez que o 

utilizador corre a aplicação, pois a partir do momento em que o utilizador já se deslocou com o auxílio 

da mesma, a sua posição atual vai sendo atualizada automaticamente. Por outro lado, se a posição 

atual já estava ou já foi entretanto definida, o utilizador é finalmente encaminhado para a atividade 

mais importante deste modo, a Indications.  

A atividade Indications, é certamente a atividade mais importante do modo pedestre, pois é esta que 

trata de correr os algoritmos de encaminhamento, e de orientar o utilizador com o auxilio de 

indicações escritas do que este deve fazer.  

Quando esta atividade é iniciada (Figura 38, anexos), ela corre o método initValues() que trata de 

inicializar uma grande quantidade de variáveis locais com valores que vai recolher essencialmente à 

classe DataHolder. Estas variáveis que irão ser intensivamente usadas no resto do código da classe 

dizem respeito ao nome do local de origem, nome do local de destino, local de origem e de destino 

(classe dos objetos em si) e corredores de origem e corredores de destino. 

Logo de seguida começa a correr o algoritmo de encaminhamento. Este código foi separado em 

vários métodos a que se deram o nome de “phases”, representado cada um deles uma fase lógica do 

algoritmo ou uma situação diferente. 

O primeiro destes métodos a ser executado tem o nome phase1, e começa por verificar em primeiro 

lugar se a origem e o destino são o mesmo local. Para tal, verifica se a distância entre estes dois 

locais é igual a zero metros, o que caso aconteça é chamado então o método phase3 que trata desta 

situação, passando o controlo do algoritmo a essa função. Se a verificação anterior for falsa, é 

testado então se a origem e o destino estão no mesmo piso, o que é feito ao comparar simplesmente 

o número de ambos os pisos respetivos. Se for verificado que estão no mesmo piso, é chamada a 

função phase2, mas caso estejam em pisos diferentes, é chamada a função phase1_0. 

Caso a origem e o destino do utilizador estejam em pisos diferentes, é executada, como foi dito, a 

função phase1_0. A tarefa desta função é calcular um caminho entre os diversos pisos, auxiliando-se 

para tal da classe Dijkstra. Quando esta função é executada começa por guardar-se o nome do 

destino na variável realDestination, uma vez que a variável destinationName irá ser substituída 

progressivamente por vários destinos calculados com o auxílio de Dijkstra até se chegar ao piso de 

destino. Em seguida, calculam-se todos os possíveis caminhos entre todas as possíveis origens e 

possíveis destinos, e opta-se no final por o mais curto.  

Isto é, imagine-se o caso em que um utilizador se encontra no piso 0 e precisa de se deslocar até ao 

piso 4. A função phase1_0 é então eventualmente executada para se determinar como o utilizador se 

desloca de um piso para o outro, acontece que tanto o piso 0 com o piso 4 tem diversos acessos para 

outros pisos (ou seja, escadas, elevadores, …) e não seria correto testar apenas um caminho entre 

eles, pois poderia nem ligar no final. Como tal começa-se no primeiro acesso do piso 0, e testa-se o 

caminho para todos os acessos do piso 4, e assim sucessivamente até todas as hipóteses estarem 

esgotadas.  
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Eventualmente chega-se a uma solução e coloca-se então o primeiro elemento desse caminho como 

destino, que corresponde ao acesso que o utilizador tem que se dirigir no piso de origem. Coloca-se 

ainda o boleano highToDo como verdadeiro, para posteriormente quando se chegar ao destino 

marcado (o acesso no piso de origem), o algoritmo conseguir distinguir essa chegada como parte do 

processo de chegar ao piso certo, em vez de a interpretar como chegada ao destino final. A phase é 

igualada a 2, para no próximo passo o utilizador ser encaminhado então para o novo destino que é o 

tal acesso no piso de origem, e é corrido o initValues novamente, para se atualizar a informação toda 

sobre o novo destino. Por fim, verifica-se se o caminho escolhido tem um peso igual ou superior a 

200 (valor a ser explicado no capítulo 5.8), para se perceber se se trata de um caminho que envolve 

restrições e como tal avisar o utilizador antes de seguir para a próxima fase, caso isso não se 

verifique é corrido então de imediato a phase2. 

No caso da origem e destino estarem no mesmo piso, é executada a função phase2. Esta função 

começa por verificar a que corredores pertencem a origem e o destino, verificando posteriormente se 

existem corredores partilhados entre ambos. No caso de partilharem vai ainda calcular a distância da 

origem ao destino e o número de cruzamentos entre ambos. Se a distância entre eles for igual a zero, 

é chamada a função phase3, mas caso seja diferente de zero vai se analisar então o número de 

cruzamentos entre ambos. Caso estes sejam zero, são apresentadas ao utilizador as indicações 

respetivas e a phase passa a ser igual a 3, mas caso sejam mais que zero, é calculado e 

apresentado o caminho para o primeiro cruzamento, a phase fica igual a 20 (porque irá ser chamada 

a função phase2_0 mais adiante), a variável Ecount (indica o número de cruzamentos entre dois 

locais) fica igual a 1 e a Emax fica igual ao tal número de cruzamentos calculado. Quando se carregar 

da próxima vez no botão prosseguir, será então chamada a função phase2_0 a qual começa por 

verificar se o Ecount continua ainda inferior ao Emax, o que caso se verifique, calcula-se e apresenta-

se ao utilizador o caminho para o próximo cruzamento, e assim sucessivamente. 

Caso não existam corredores partilhados é então chamada a função phase2_1. Esta função em 

primeiro lugar verifica se o destino é o veículo, pois caso seja, os corredores de destino e origem 

serão sempre diferentes e não fazem sequer parte da mesma instância do Dijkstra.  

Caso o destino seja realmente o veículo, é então calculada e apresentada a distância da posição 

atual do utilizador ao mesmo, assim como serão apresentadas as notas que o utilizador poderá ter 

gravado quando guardou a posição do seu automóvel caso estas existam. Por fim é colocado o valor 

3 na phase e termina-se a execução da phase2_1. 

Se o destino não for o veículo, resta então calcular o Dijkstra entre a origem e o destino no piso em 

questão. Começa-se por se verificar para a origem e destino, quais os cruzamentos cujos respetivos 

corredores estão envolvidos é que pertencem ao piso. Isto é, um determinado local pertence sempre 

a um corredor, corredor o qual, caso não seja o único no piso, mais provavelmente vai se cruzar com 

outro estando assim envolvido num cruzamento. Mas se se pensar no caso particular em que o 

referido local é um acesso entre pisos (como um elevador), este vai pertencer a vários corredores 

sendo que todos eles em pisos diferentes, pelo que é preciso determinar entre todos os possíveis 

cruzamentos qual é que pertence ao piso em que se está atualmente, para se poder assim calcular o 
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Dijkstra entre os cruzamentos corretos. Após se calcular o Dijkstra, atualiza-se o valor da origem no 

DataHolder e cria-se a mensagem para apresentar ao utilizador de como ir até ao primeiro ponto do 

caminho calculado no Dijkstra, que irá corresponder ao cruzamento a que pertence a origem. Após 

isto guarda-se a informação que se estava no pathIndex 1 e coloca-se a phase igual a 4, correndo-se 

no final o initValues para se atualizar as informações relativas á nova origem.  

Quando o utilizador voltar a carregar no botão de prosseguir, vai então lançar a função phase4. 

Assim que esta função é lançada, verifica se já se alcançou o final do caminho calculado com o 

Dijkstra comparando o tamanho do mesmo com o pathIndex atual. Caso se verifique que realmente o 

pathIndex já é maior ou igual ao tamanho do caminho calculado, a phase fica igual a 2, o floorToDo é 

colocado como falso e passa-se novamente o controlo à função phase2. Nos casos em que isto não 

se verifica, apresentam-se as indicações para o utilizador se dirigir para o próximo local do caminho 

calculado, de seguida incrementa-se o pathIndex e atualiza-se a origem. 

De todas as phases referidas até ao momento, falta explicar a phase3. Esta função em primeiro lugar 

verifica se o highToDo tem ou não o valor verdadeiro.  

Caso seja falso, significa que já foram dadas ao utilizador as indicações para chegar ao seu destino, 

e ele acabou de validar a sua chegada ao carregar no botão prosseguir. É portanto apresentada uma 

mensagem a dizer que chegou ao destino pretendido (Figura 413, anexos), e o botão prosseguir 

passa agora a ter o texto “novo destino”, pois quando o utilizador carregar neste botão, irá ser 

reencaminhado para a atividade Destinations onde poderá efetivamente escolher um novo destino. 

Já se for verdadeira, vai ser chamada a função phase6, querendo dizer que é esta função que trata 

do caso em que o destino a que o utilizador chegou, é na verdade um destino intermédio usado 

apenas como um meio se alcançar o piso correto. Nesta função começa-se por verificar qual a 

posição do local atual no caminho calculado pelo Dijkstra de alturas, para se atribuir esse mesmo 

valor ao patHIndex. Define-se então de seguida o local seguinte no caminho como destino (no 

DataHolder) e corre-se o initValues para atualizar as informações sobre o mesmo. Posteriormente 

verifica-se se a origem e o destino se encontram em pisos diferentes, pois é importante distinguir se o 

próximo passo do caminho realmente avança algo em termos de altura, ou se apenas se trata de uma 

movimentação entre dois acessos no mesmo piso (por exemplo passar da escadaria 1 para o 

elevador 3), para efeitos de mensagem a apresentar ao utilizador. 

Caso essa verificação seja falsa, simplesmente incrementa-se o valor de pathIndex e sai-se da 

função, já no caso de ser verdadeira, vai-se distinguir se o utilizador está a subir ou a descer de piso 

para apresentar uma mensagem coerente com esses dados ao utilizador. Posteriormente incrementa-

se o patHIndex, e atualiza-se o sentido do utilizador conforme a posição em que saiu do respetivo 

acesso. De seguida faz-se uma nova verificação para perceber se finalmente se chegou ao fim do 

caminho entre pisos, que no caso de se verdadeira, atribui-se o valor 2 à phase, coloca-se o 

highToDo a falso, atualiza-se o valor da origem, e substitui-se o valor do destino por o de 

realDestination, atualizam-se os valores com o initValue e retorna-se da função. No caso desta ultima 
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verificação ser falsa, simplesmente se atualizam o valor de origem e destino (em que o de destino 

desta vez é o próximo passo do patH) e coloca-se a phase igual a 2. 

 

5.6.3. Métodos automáticos para deteção de deslocação 

Anteriormente, foi mencionado que no modo pedestre haveriam no mínimo duas interações que o 

utilizador tinha que realizar com o TravelBuddy para que este o pudesse orientar enquanto num 

automóvel. A primeira era informar a aplicação do modo como se deslocava e a segunda qual o 

destino pretendido. Na verdade a única interação necessária, na teoria, seria o destino do utilizador, 

pois o modo como se desloca é possível de ser observado, ao contrário da segunda interação em 

que é impossível saber o utilizador está a pensar a não ser que este realmente o transmita. 

Embora não se tenha aplicado nenhuma solução automática para determinar o modo de deslocação 

do utilizador devido a apresentar um custo muito elevado para um benefício muito reduzido, pensou-

se numa série de possíveis soluções para este problema. É de notar que neste documento irão ser 

apenas apresentadas algumas soluções, sendo bastante provável que existam outras ainda por 

descobrir ou que ainda não estejam devidamente desenvolvidas. 

A primeira solução pensada foi a deteção de calor. Toda a gente sabe que o corpo humano emite 

calor, mais óbvio ainda é que qualquer veículo motorizado também o emite. Se os espaços de 

estacionamento estivessem equipados com sensores de calor, assim que um utilizador entrasse no 

estacionamento os ditos sensores detetavam-no assim como a presença de um automóvel caso este 

existisse, podendo usar posteriormente essa informação para transmitir à aplicação isso mesmo, do 

mesmo modo que já se transmitem sinais no estacionamento. 

Outra solução considerada passa pela utilização de um dispositivo no piso que seja capaz de detetar 

o peso adjacente. Assim sendo seria possível identificar pelo peso se se trata de um peão ou de um 

veículo, tendo em conta que para um peão se poderia considerar um peso máximo de 200kg, sendo 

que acima desse valor se consideraria sempre que se tratava de um veículo. A partir do momento 

que se tivessem esses dados, prosseguir-se-ia com o mesmo método visto na solução interior. 

Uma das soluções que podem parecer mais naturais é a de reconhecimento de imagem pois é dessa 

maneira que o ser humano funciona. Exemplos desta técnica já foram demonstrados várias vezes por 

grandes empresas como a Google23, que no caso do Google Maps consegue detetar todas as caras 

de pessoas assim como matrículas de automóveis com o objetivo de os desfocar e proteger as suas 

identidades. Neste caso em concreto, não era preciso mais do que isso, ao detetar caras de pessoas 

                                                      

2 Google a identificar gatos: http://www.nytimes.com/2012/06/26/technology/in-a-big-network-of-
computers-evidence-of-machine-learning.html?pagewanted=all 
 
3 Google a identificar e desfocar caras: http://www.cnet.com/news/google-begins-blurring-faces-in-
street-view/ 
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e matrículas relativamente próximos, seria possível então deduzir que essas mesmas pessoas se 

deslocavam no veículo com a matrícula respetiva.  

Por outro lado, visto que naturalmente um automóvel tem maior capacidade de aceleração e uma 

velocidade média bastante superior a um peão, podem-se também deduzir, usando as respetivas 

medições, quando é que se está perante um automóvel ou um peão. Esta solução apresenta uma 

vantagem em relação às anteriores, visto que não implicaria o uso de equipamento adicional ao já 

usado, podendo para o efeito usar o acelerómetro incorporado na maioria dos dispositivos Android na 

atualidade. Visto isso, também não haveria necessidade de usar uma ligação de rede para transmitir 

estes dados ao TravelBuddy, pois estes já estariam presentes no dispositivo e só precisariam de ser 

devidamente usados. 

Na solução anterior considerou-se o uso do acelerómetro, mas existe ainda outro componente que 

poderia ser útil para resolver este problema: o osciloscópio. Analisando a oscilação do dispositivo 

Android, é possível perceber a sua variação, deduzindo que, por norma, os humanos ao deslocarem-

se oscilam muito mais que um automóvel, que maior parte do tempo mantém um percurso estável. 

Por último, poder-se-ia considerar a utilização de um dispositivo capaz de detetar um corpo de metal 

(como os detetores de metais usados para encontrar objetos enterrados) e que hoje em dia é 

aplicado num sistema mais sofisticado e que está ligado diretamente a este problema: os sensores de 

deteção de veículos nos parques de estacionamento. Devidamente calibrado, um dispositivo com 

esta tecnologia consegue ignorar qualquer estímulo metálico fraco (como sendo o estímulo 

proveniente de piercings, anéis, etc…) mas detetando com clareza grandes corpos, como sendo um 

motociclo ou um outro veículo. 

Tal como foi acima referido, embora existam várias soluções possíveis para este problema, não se 

justifica a implementação de qualquer uma delas, pois o retorno é demasiado baixo em todas elas e 

apresentam um elevado investimento a nível monetário, a nível de aquisição de novo equipamento e 

a nível de quantidade de código, acabando por ser mais viável não automatizar este processo. 

5.7. Geração de Frases 

Embora já se tenha falado anteriormente da apresentação de instruções ao utilizador, nunca foi 

explicado em detalhe como é que as frases destas foram geradas. Anteriormente referiu-se nos 

capítulos sobre a implementação do algoritmo quando é que os resultados originados do mesmo 

eram apresentados ao utilizador, já neste capítulo, vai-se focar antes em como é que estas frases são 

constituídas.  

Antes de prosseguir, não se pode esquecer do capítulo sobre as strings e o suporte de diferentes 

idiomas (capítulo 5.3), onde se viu que todas as strings estão presentes num ficheiro único por língua, 

estando atualmente implementadas duas diferentes, sendo estas o português e o inglês. Com isto em 

mente, tudo o que será explicado daqui em diante funciona corretamente para estes dois idiomas, e 

para qualquer outro, com uma gramática e sintaxe semelhante, a ser criado e adicionado 

posteriormente à aplicação. 
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Em primeiro lugar há que se distinguir as diferentes situações em que são apresentadas instruções 

ao utilizador (durante o encaminhamento). Generalizando bastante, existem no mínimo quatro 

situações completamente distintas, o utilizador não se encontra no mesmo piso que o seu destino, o 

utilizador está no mesmo piso que o seu destino, o utilizador está no mesmo corredor que o seu 

destino e por fim o utilizador já se encontra no seu destino. 

 A situação mais óbvia e mais fácil de explicar, que estará presente mais cedo ou mais tarde em 

todos os casos, é a de o utilizador já se encontrar no seu destino, caso no qual será dito ao mesmo 

“Você chegou ao seu destino!”. 

Em todas as outras situações está-se a encaminhar o utilizador para algum lado, e como tal vai-se 

tentar usar toda a informação disponível para que a mensagem apresentada ao utilizador seja o mais 

precisa e consequentemente menos equívoca possível. É então importante manter no mínimo um 

registo do sentido em que o utilizador se dirige, a juntar obviamente ao local em que se encontra sem 

o qual a aplicação nem poderia funcionar. Ainda com o intuito de se tornar as mensagens o mais 

claras possíveis, decidiu-se que no encaminhamento do utilizador, sempre que existir a possibilidade 

do utilizador se desviar do seu caminho, isto é, cada vez que existir um cruzamento (possíveis 

mudanças de direção) o utilizador é instruído sobre que caminho escolher, mesmo que esse não 

implique uma mudança de direção (seguir em frente).  

Da primeira vez que se dão direções ao utilizador, é impossível saber a sua orientação, pelo que para 

compensar esta falta de informação, o utilizador é orientado para o seu destino com o auxílio de um 

local intermédio entre o mesmo e a sua posição atual, de modo a este sentido se tornar explícito. Se 

um utilizador estiver a deslocar-se de uma sala 1 para uma sala 6 (a qual se encontra num corredor 

perpendicular ao original), um exemplo disso seria “Caminhe no corredor atual durante 23 metros, no 

sentido Sala 2, até ao cruzamento”. Caso exista no ficheiro xml mais informação sobre esse 

cruzamento, esta será ainda apresentada, podendo então a mensagem ser “Caminhe no corredor 

atual durante 20 metros, no sentido Sala 2, até ao cruzamento (com a estátua do leão) ”. 

É claro que no caso anterior a situação poder-se-ia complicar, pois entre sala 1 e a sala 6 poderiam 

não existir quaisquer outras salas, não existindo assim referências para orientar o utilizador. Nesses 

casos mais particulares é então apresentada uma mensagem ao utilizador a dizer “Registe outra 

localização perto de si para calibrar o sistema, se faz favor.”. A partir do momento que uma nova 

localização é registada, consegue-se calcular o sentido em que a pessoa se dirige, e a partir daí 

pode-se dar uma informação como “Siga em frente e percorra 10 metros, até ao cruzamento”. Este 

último exemplo pode corresponder também ao caso mais frequente de se fornecer orientações ao 

utilizador, isto é, o caso em que a origem e o destino estão em corredores diferentes (se bem que no 

exemplo dado não se acrescentou “, no sentido XPTO”, algo que é bastante comum).  

O último exemplo dado é ainda bastante similar ao caso em que o destino e a origem se encontram 

no mesmo corredor, no qual a mensagem apresentada seria “Siga em frente e percorra 10 metros, no 

sentido Sala 3, até ao seu destino”. 
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Resta então o caso em que a origem e o destino estão em pisos diferentes. Neste caso, a mensagem 

a ser apresentada antes do utilizador mudar de piso, poderia ser por exemplo “Vire à esquerda e 

percorra 5 metros até ao elevador”. Sendo a mensagem seguinte “Suba no elevador até ao 2º piso”. É 

claro que embora o exemplo tenha sido com um elevador, o mesmo aconteceria com escadas, e em 

vez de subir o utilizador poderia descer tendo-se então no segundo caso, uma mensagem como 

“Desça as escadas até ao 1º piso.” 

O que interessa reter, é que as frases são todas construídas com pequenos módulos, que se vão 

adaptando, sendo ou não apresentados dependendo das situações, proporcionando sempre ao 

utilizador a informação mais clara possível para cada situação. 

 

5.8. Restrições 

Já se mencionou várias vezes que existe a funcionalidade de restringir os caminhos calculados com 

base em restrições definidas pelo utilizador. Um exemplo de uma restrição é procurar caminhos de A 

para B, que nunca envolvam subir ou descer escadas, o que pode ser útil para pessoas com 

dificuldades motoras. O que nunca se mencionou até agora foi o método implementado para se 

conseguir aplicar estas restrições.  

Para se conseguir compreender a explicação sobre este tema, tem-se primeiro que relembrar um 

outro que também já foi visto, o algoritmo de Dijkstra. Como se viu, este algoritmo precisa de aplicar 

um peso a cada nó constituinte de um grafo, para conseguir então calcular o caminho mais curto 

entre dois nós do mesmo. Acontece que o TravelBuddy nunca tentou encontrar o caminho mais curto 

ente dois pontos, mas simplesmente orientar os seus utilizadores entre esses dois pontos. Como tal, 

no TravelBuddy, em vez dos pesos dos nós corresponderem à distância a que se encontram uns dos 

outros como é habitual de fazer com este algoritmo, simplesmente têm todos um peso unário 

atribuído. Assim sendo, interpretando esta decisão, o caminho calculado entre dois pontos não é o 

caminho mais rápido entre eles, mas sim o caminho que leva o utilizador a mudar menos vezes a sua 

trajetória, pois se cada nó corresponde a uma tomada de decisão sobre que caminho tomar, e se 

todos os nós tem o mesmo peso, então a soma de todos os pesos do caminho dito “mais curto” vai 

refletir qual o caminho com menos tomadas de decisão sobre que direção tomar. 

Visto que o que se pretende é evitar passar por um determinado acesso, com base no que foi 

explicado percebe-se que a melhor solução é precisamente aumentar bastante o peso do nó 

respetivo a esse acesso. Pois bem, foi o que se optou por fazer, sendo que todos os acessos 

especificados do tipo a evitar (se o utilizador precisar de evitar escadas, devem-se evitar todas as 

escadas e não apenas umas especificas, pois isso não teria grande utilidade), ficam com um peso 

individual temporário de 200, em contraste com o valor 1 que é o normal.  

A razão para o valor ser duzentos e não infinito, é precisamente continuar a ser possível encontrar 

um caminho mesmo que este contenha um dos nós a evitar, pois se esse for o único caminho 

disponível é preferível apresentá-lo ao utilizador do que não apresentar solução nenhuma. Nos casos 
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em que isso acontece o utilizador é informado que infelizmente não foi encontrado nenhum caminho 

com as suas restrições, mas que é apresentado um caminho alternativo (que obviamente não irá 

cumprir as mesmas). 

Para implementar esta solução, foi preciso atuar em mais que um ficheiro em simultâneo. Em 

primeiro lugar veja-se a atividade Restrictions, que é a atividade onde o utilizador escolhe o que 

pretende evitar. As opções mostradas vão exclusivamente depender da constituição do próprio 

edifício, pois as opções de evitar escadas ou de evitar elevadores só irão aparecer conforme estas 

existam ou não na planta do edifício em questão.  

A partir do momento em que o utilizador optar por uma restrição, estará a ser executado em 

simultâneo com o código da classe Restrictions o código da classe CustomAdapter, a qual está 

“consciente” de quais as opções disponíveis e que as mesmas se tratam de restrições. Quando o 

utilizador opta por uma restrição, é a classe CustomAdapter que trata de se encarregar do assunto e 

percorre então toda a árvore para o Dijkstra de pisos à procura dos nós do tipo a evitar de modo a 

colocá-los com um peso de 200. 

Como não se quer que estas restrições sejam definitivas, é preciso voltar a colocar o peso de cada nó 

com o valor 1 após se ter usado a restrição definida para apresentar um caminho ao utilizador. Para 

tal, na phase 3 da atividade Indications, que corresponde ao utilizador já ter chegado ao seu destino, 

volta-se a repor o valor do peso a 1 para todos os nós.  

Alternativamente, podem-se definir as restrições como definitivas nas opções e portanto nesse caso 

os pesos não serão repostos na classe Indications. Esta opção tem que estar disponível, para que 

pessoas que não possam mesmo deslocar-se em escadas não tenham que ter o incomodo de estar 

sempre a colocar a restrição para as evitar. 

5.9. Informações 

Certamente, a principal função do TravelBuddy é encaminhar qualquer utilizador dentro de espaços 

fechados de modo a que este se consiga deslocar nos mesmos eficazmente e sem nunca se sentir 

desorientado. Obviamente, sendo este um produto que corre em dispositivos de avançada tecnologia, 

seria lamentável se não se aproveitasse a mesma para oferecer ao utilizador o máximo de 

funcionalidade. As informações são uma dessas funcionalidades, que embora não contribuam 

diretamente para o objetivo delineado para esta aplicação, certamente são uma mais-valia importante 

e podem ajudar também os utilizadores, funcionando como uma característica distintiva da eventual 

concorrência.  

As referidas “informações” estão disponíveis em qualquer ecrã do modo pedestre, à distância de um 

clique no botão redondo contendo um “i” (correspondente ao símbolo internacional para informações). 

Ao clicar nele, será apresentada ao utilizador uma nova janela no topo do ecrã aberto nesse 

momento, que vai informá-lo sobre o último lugar em que o utilizador validou a sua presença à 

aplicação, assim também como informações diversificadas sobre o destino selecionado.   



61 
 

O primeiro elemento mostrado, a última posição do utilizador conhecida pela aplicação, serve como 

uma forma de feedback ao mesmo sobre o estado da aplicação. Faz sentido que este valor seja 

apresentado aqui por uma grande diversidade de razões. Em primeiro lugar a necessidade surge 

quando o utilizador pode estar na dúvida se já informou ou não a aplicação sobre a sua localização, o 

que pode ocorrer quando por exemplo se atende um telefona a meio da utilização da aplicação que 

demora algum tempo ou simplesmente se está distraído e se pretende então saber qual o ponto da 

situação. Por outro lado, visto que o TravelBuddy, assim que vai encaminhando o utilizador para um 

determinado destino, vai atualizando a posição do mesmo conforme o seu progresso, pode acontecer 

que o utilizador mude de ideias, ignorando a aplicação indo para outro local ou mudando 

simplesmente o destino, e precisando depois de uma confirmação do local onde ficou registado pela 

última vez. Alternativamente poder-se-ia apresentar ao utilizador a sua última posição registada a 

todo o momento, mas na maioria das vezes essa informação está apenas a ocupar espaço no ecrã, 

visto que o mais natural é o utilizador estar a utilizar a aplicação continuamente, tendo a perfeita 

noção de qual o local onde ficou registado pela última vez. 

O segundo elemento mostrado, que é também o mais importante dos dois, é a informação sobre o 

local de destino. Esta informação pode ser de variados tipos: dados técnicos do espaço, uma 

descrição do mesmo, a sua história, etc. Tudo depende da informação que o gestor do espaço 

pretender disponibilizar sobre o mesmo no ficheiro .xml para que posteriormente o TravelBuddy o 

possa utilizar.  O referido espaço não precisa de ser uma divisão em específico, pois pode também 

tratar-se de uma categoria inteira, ou mesmo do edifício no seu todo. O TravelBuddy vai apresentar 

sempre a informação mais detalhada que consegue sobre o seu destino, portanto tudo depende do 

que o utilizador tem selecionado. 

No caso mais específico de todos, se o utilizador já tiver definido exatamente a sua divisão de 

destino, será apresentada a informação extraída sobre a mesma. Caso apenas tenha escolhido a 

categoria, após ter decidido restringir os destinos possíveis deste modo, será então apresentada a 

informação relativa à categoria num todo. Por último caso o utilizador não tenha escolhido nem 

sequer a categoria, irá ser apresentada a informação disponível sobre o edifício em si, pois nesse 

caso, tudo o que a aplicação sabe é que o destino irá ser algures no edifício onde o utilizador se 

encontra. 

O TravelBuddy, como já foi referido várias vezes, tem também como objetivo ser o mais amigo do 

utilizador possível, que se nos estivermos a referir à aplicação em si, é quem usa a mesma para se 

deslocar num determinado espaço fechado. Mas se nos referirmos ao sistema como um todo, 

também pode ser visto como um utilizador o gestor do espaço que descreve o mesmo usando as 

especificações XML definidas para esse efeito. Pelo que, se na opinião do gestor, não existir 

nenhuma informação relevante a ser apresentada sobre um espaço, não se deve obrigar este a 

escrever informações sobre o espaço à mesma. Isso provavelmente resultaria não só em desagrado 

do gestor, mas também na escrita de informação completamente irrelevante que seria provavelmente 

mais prejudicial que útil. Como tal, quando não existem informações sobre o destino selecionado, 

serão então apresentadas informações sobre a hierarquia imediatamente acima para esse destino, 
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por outras palavras, se não houver informações sobre uma divisão apresentam-se as informações 

sobre a sua categoria, e se não houverem informações sobre a categoria apresenta-se sobre o 

edifício, sendo que em último caso se não houverem informações sobre o mesmo, simplesmente não 

se apresentam informações de todo.  

Em termos de implementação, sempre que o botão de informações é pressionado, é criada e 

apresentada uma instância da classe InfoFragment.java. O InfoFragment é subclasse de 

DialogFragment, portanto, como o nome indica, é um fragmento que apresenta uma janela de diálogo 

a flutuar no topo do ecrã da atividade atual. Quando este fragmento é criado, é chamado logo de 

seguida o método parser() que começa por verificar no DataHolder qual o último lugar definido como 

origem, sendo que de seguida analisa o ficheiro XML, e conforme os campos que encontra no 

mesmo, cria a mensagem a apresentar ao utilizador respeitando as hierarquias e por aí adiante, 

como explicado acima. 

5.10. Favoritos 

Para que uma aplicação seja o mais amiga do utilizador possível, por vezes tem que se fazer vários 

tipos de escolhas, uma delas é funcionalidade presente nos ecrãs versus rapidez de acesso às 

mesmas. Isto é, podemos optar por ter diversas funções num só ecrã o que irá permitir ao utilizador a 

partir do mesmo local realizar inúmeras ações diferentes, com o custo de poder ser confuso para o 

mesmo ter o ecrã ocupado com tanta informação. No extremo oposto temos a opção de ter os ecrãs 

o mais minimalistas possível, que não oferece tantas escolhas ao utilizador de uma só vez, mas como 

benefício faz com que se torne muito fácil de utilizar a aplicação. Infelizmente, não existe nenhuma 

solução que se possa considerar perfeita, mas pode-se sempre tentar arranjar um meio-termo.  

O TravelBuddy como já foi dito inúmeras vezes, tem como objetivo principal encaminhar os seus 

utilizadores para um determinado local. Mas também já foi visto, que está repleto de outras 

funcionalidades que tornam a aplicação uma solução muito mais completa, e consequentemente com 

mais menus. Se considerarmos ainda que o TravelBuddy irá ser usado em edifícios de uma grande 

dimensão, facilmente podemos deduzir que a tarefa de encontrar o nosso destino entre uma lista de 

possíveis destinos pode-se tornar algo um pouco mais complicado. Com base em tudo isto, surge o 

ecrã de favoritos, que com uma mistura perfeita entre minimalismo e funcionalidade, consegue estar 

presente em todos os ecrãs do modo pedestre através do ícone de forma estrelar, e permite ao 

utilizador aceder a locais que guardou previamente como favoritos.  

A ideia por detrás dos Favoritos é o utilizador ser capaz de guardar os seus destinos prediletos para 

que lhes possa aceder posteriormente de forma rápida e fácil, evitando assim passar novamente por 

uma série de menus, e ainda procurar o destino entre uma lista por vezes enorme de possibilidades. 

Noutra secção foram ainda explicadas outras quantas situações em que se pode dar uso aos 

Favoritos, sendo que agora que o leitor já se encontra mais informado sobre o funcionamento deste 

sistema, faz sentido lembrar que se pode assim adicionar um local obtido através do scan de um 

código QR à lista de favoritos, que se não fosse por este meio, seria apenas sempre um “checkpoint”.  
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Existe um menu nas opções apenas dedicado à gestão dos favoritos, permitindo ao utilizador 

adicionar ou remover elementos a esta lista, menu o qual será analisado na altura devida (opções). 

Outra alternativa para adicionar e remover favoritos de uma forma rápida, é ficar a premir o botão 

correspondente ao destino que se pretende durante um período superior ao normal, e este será 

devidamente adicionado ou removido dos favoritos, conforme já se encontre nos mesmos ou não. 

Esta última opção surge mais como um extra para os utilizadores mais recorrentes do TravelBuddy, 

que certamente serão quem vai sentir a maior necessidade e sentimento de recompensa em usar 

atalhos, para navegar mais rapidamente pela aplicação. 

Na implementação deste mecanismo, quando o botão dos favoritos é pressionado, a classe 

BaseActivity lança a atividade Favorites, a qual quando iniciada, se limita a pedir a lista de favoritos 

ao DataHolder e a mostrá-la ao utilizador. O grande desafio em termos de programação desta 

funcionalidade, por incrível que pareça, reside no armazenamento da lista de favoritos, uma vez que 

como já se viu, o DataHolder só é capaz de armazenar informação não persistente, algo que não é 

suficiente neste caso. Se o armazenamento da lista de favoritos fosse realizado de forma não 

persistente, de cada vez que a aplicação fosse fechada essa lista seria apagada, indo assim 

totalmente contra o seu propósito. Para resolver este problema usam-se as chamadas preferências 

partilhadas, ou SharedPreferences, sendo esta uma classe que disponibiliza uma framework geral 

que permite guardar e recuperar pares chave-valor de tipos de dados primitivos, sendo estes: 

booleanos, floats, ints, longs e strings.  

Como tal surge então outro problema, se o SharedPreferences apenas permite guardar tipos de 

dados primitivos, não é possível à partida guardar uma lista ou um vetor contendo os favoritos. Para 

se resolver este problema, guarda-se então um número que indica o total de favoritos, juntamente 

com várias strings cujo nome está concatenado com a sua posição na lista. Assim sendo, cada vez 

que é adicionado um elemento aos favoritos e a função addFavorite do DataHolder é chamada, em 

primeiro lugar vai-se buscar ao contexto da aplicação as preferências partilhadas com o nome 

myprefs, às quais se vai redefinir o número Status_size por o novo número de elementos dos 

favoritos. De seguida, entra-se num ciclo de zero até ao número total de favoritos, e remove-se cada 

um dos Status_(posição) e substitui-se pelo valor novo, terminando depois com um commit. A 

operação getFavorites como seria de esperar funciona de forma bastante semelhante, sendo que 

quando é chamada começa por ir buscar as preferências partilhadas, de seguida faz clear à arrayList 

favorites do DataHolder, posteriormente vai buscar o valor de Status_size, para poder iterar de zero 

até ao mesmo, e ir adicionando à arrayList favorites, elemento a elemento com o nome 

Status_(posição). 

 

5.11. Configurações 

O menu das configurações (Figura 44, anexos) está disponível através do clique no respetivo botão 

no primeiro ecrã do modo pedestre, ou a partir de qualquer outro ecrã da aplicação ao carregar no 

botão físico das opções no dispositivo. 
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Dentro do menu das configurações, são apresentadas três escolhas ao utilizador, sendo estas: gerir 

mapas, gerir favoritos e gerir restrições. Quando o utilizador opta por gerir os mapas, por vias de 

código, a terceira opção é escondida, e as duas primeiras são convertidas em “Apagar Mapas” e em 

“Descarregar Mapas” (Figura 45, anexos). Já quando a segunda opção é selecionada o mesmo 

acontece mas as novas opções passam a ser “adicionar favoritos” e “remover favoritos” (Figura 46, 

anexos). No terceiro caso lança uma nova atividade chamada Visibility. 

Na secção de gestão dos mapas, quando o utilizador opta por apagar os mesmos, simplesmente é 

feito um acesso aos ficheiros correspondentes .xml presentes armazenamento do dispositivo Android 

em questão, e são então apagados. Já quando o utilizador opta por descarregar os mapas, é iniciada 

a classe assíncrona DownloadFileFromUrl, que está declarada dentro da classe configs, a qual vai 

tratar de estabelecer ligação ao sítio da internet onde os mapas estão alojados descarregando-os 

posteriormente para o armazenamento do dispositivo. Tanto no caso em que a transferência é bem-

sucedida como no caso contrário é sempre apresentada uma mensagem Toast a informar o utilizador 

se obteve ou não sucesso na operação de transferência. 

Quando a opção escolhida é a de gerir os Favoritos, quer o utilizador opte por adicionar novos 

favoritos ou apagar alguns da sua lista, é sempre lançada a atividade ManageFavorites, com extras 

diferentes, que irão informar a nova atividade se vai realizar uma operação de adição ou remoção. Já 

na classe ManageFavorites, dependendo da opção escolhida anteriormente, vão ser apresentados ao 

utilizador numa lista todos os destinos que não estão ainda guardados nos favoritos (no caso de ser 

uma adição de novos favoritos) ou todos os favoritos guardados até à data (no caso de ser uma 

remoção de favoritos). Esta apresentação é feita sobre a forma de uma lista simples de escolha 

múltipla para permitir que o utilizador da forma mais eficaz possível possa adicionar ou remover 

vários favoritos de uma só vez. 

Na escolha da última opção, como foi dito anteriormente, é lançada a atividade Visibility. Esta 

atividade à semelhança do método já viste anteriormente para guardar favoritos, guarda também a 

preferência do utilizador em relação a visualizar ou não o menu de restrições, utilizando depois essa 

escolha como fator de decisão para se mostrar esse menu quando se escolhe o destino ou se se vai 

diretamente para as indicações de como chegar ao mesmo.  

5.12. Sistema de Localização Utilizado 

Já foram ditas inúmeras vezes ao longo da presente tese que os sistemas de localização utilizados 

são meramente simulados, no entanto nunca é de mais frisar esse aspeto. 

No que toca ao encaminhamento de pessoas, como o leitor já pôde perceber, o TravelBuddy funciona 

independentemente de qualquer sistema automático de localização, sendo que esta é feita de um 

modo “manual” em que o utilizador é que vai validando conforme vai progredindo no seu percurso 

onde se encontra interagindo com a aplicação. Esta interação pode ser feita quer seja por leitura de 

um código QR, ou por digitação por parte do utilizador do local onde se encontra. De qualquer modo 
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o importante a reter, é que o resultado final da aplicação desenvolvida está inteiramente funcional 

para este modo, não sendo requerida qualquer tipo de simulação. 

Já a nível de encaminhamento de automóveis, é dada a liberdade aos gestores dos espaços dos 

edifícios, como é explicado anteriormente, para a escolha do sistema de localização automática a 

implementar. Na presente tese optou-se por simular um destes possíveis sistemas, que se analisa em 

seguida. 

Tal como mostrou o estudo do estado da arte sobre os sistemas de localização em interiores, os 

sistemas de deteção baseados no sinal Wi-Fi, estão-se a tornar cada vez mais populares, existindo 

várias implementações dos mesmos. Também se está a tornar comum utilizar sistemas baseados no 

sinal Wi-Fi combinados com outros sistemas de localização formando assim tecnologias híbridas. 

Na realização da presente tese, na orientação de automóveis, assumiu-se um sistema deste tipo. 

Para o sistema em questão, partiu-se do princípio que no estacionamento onde a aplicação fosse 

usada, estaria um repetidor de um sinal Wi-Fi por cada cruzamento que houvesse. Partiu-se ainda do 

pressuposto que o mesmo emitiria continuamente o id do local onde se encontrava, isto é o router 1, 

transmitiria continuamente o id do cruzamento onde se encontraria instalado, o mesmo para o 2, e 

por aí adiante. Tendo em conta, que um dispositivo Android se liga sempre ao sinal Wi-Fi mais forte, 

através da utilização de uma norma Wi-Fi mais primitiva (com menos alcance do seu sinal), assume-

se que é assim então possível para a aplicação, através da receção de tal mensagem, conseguir 

sempre determinar onde o respetivo utilizador se encontra. 

A razão pela qual na prática uma norma Wi-Fi mais antiga pode ser melhor para estes sistemas, 

prende-se ao facto das mesmas num espaço fechado conseguirem atingir um máximo de 20m 

(norma 802.11-1997) a 35m (norma 802.11a) o que é muito menos que os atuais 70m que se 

conseguem atingir com uma norma 802.11n usada pela maioria dos routers. Assim sendo, tem-se 

melhores garantias com as normas antigas que os dispositivos Android se desconectem de routers 

mais distantes e se conectem a routers mais próximos.  

Tendo em conta que equipamentos mais antigos podem nem sempre revelar-se fáceis de obter, 

poder-se-á obviamente usar equipamentos mais modernos e reduzir o seu alcance. Para tal existem 

várias soluções, como usar as drivers do equipamento para esse efeito. A colocação do router num 

local mais abrigado ou mais perto do chão também são formas eficazes de reduzir o alcance do sinal. 

Ainda com sistemas Wi-Fi, com a mesma configuração na disposição de routers, podia-se utilizar 

uma abordagem mais tradicional, a qual usaria a medição da força do sinal emitida pelos routers para 

determinar a proximidade dos mesmos do dispositivo Android e consequentemente dos cruzamentos 

mais próximos onde estes se encontrariam. O problema desta solução é que caso fosse diretamente 

a aplicação a fazer as medições e cálculos da proximidade dos sinais, ou outro 

componente/aplicação externos ao TravelBuddy, o processamento estaria sempre do lado do 

dispositivo Android, podendo assim notar-se uma diminuição de desempenho nos modelos mais 

antigos (com menor memória e processador mais fraco).  
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6. Avaliação do Trabalho 
  

Na presente secção apresenta-se a avaliação do presente trabalho, começando em primeiro lugar por 

explicar a metodologia utilizada, seguindo-se a apresentação dos resultados e por fim a análise dos 

mesmos. 

Para se avaliar este trabalho, foram consideradas duas componentes principais que são a correção e 

desempenho do algoritmo, e a qualidade da interface de utilizador. Para se testar o correto 

funcionamento da aplicação e consequentemente do algoritmo, foi necessário simular a componente 

de localização para o modo automóvel, visto que o desenvolvimento da mesma não faz parte dos 

objetivos da presente tese.  

Já o modo pedestre, uma vez que não depende de nenhum componente de localização automática 

como se viu anteriormente, poderá ser inteiramente testado numa situação real, desde que para isso 

as plantas do respetivo edifício sejam fornecidas e devidamente processadas para um ficheiro xml 

com os requisitos mencionados anteriormente, de modo a se ter um mapa compatível com a 

aplicação. 

De um modo ou outro, é sempre possível criar um ambiente de testes, onde para determinados 

mapas, irão ser calculados os trajetos para diversos destinos, com todas as variantes possíveis do 

problema (destino no mesmo piso que a origem, em pisos diferentes, com ou sem locais a passar 

com obrigatoriedade, etc.), trajetos os quais irão ser confrontados e comparados com os devolvidos 

pela aplicação.  

Independentemente de existirem destinos cuja solução não é rapidamente identificável, a 

complexidade desses problemas não deve ser transmitida à experiência do utilizador com a 

aplicação. Como tal será feita uma avaliação do tempo que o algoritmo demora a processar o trajeto 

de solução, para se conseguir medir o desempenho da aplicação. Por outras palavras, os resultados 

deverão ser sempre produzidos e apresentados ao utilizador tão rápido quanto possível, visto que 

jamais seria desejável um utilizador ficar a aguardar que o resultado para o seu trajeto seja calculado. 

Deverão ser ainda feitos testes quanto à qualidade da interface com o utilizador, como tal serão 

envolvidas diversas pessoas numa segunda parte da avaliação do presente trabalho. Esses testes 

terão como objetivo principal perceber como o utilizador reage e interage com a aplicação, pois é a 

única maneira de se ter a certeza que a aplicação está intuitiva e de fácil manuseamento. Para tal é 

importante que estes testes tenham todos as mesmas condições, sendo preciso em primeiro lugar 

escolher um local para a realização dos testes, os quais podem ser realizados em laboratório ou em 

ambiente de trabalho. A segunda opção (em ambiente de trabalho) acaba por ser a escolha mais 

apropriada, devido às limitações existentes já referidas anteriormente causadas pela componente da 

localização desta arquitetura. É ainda necessário ter algum cuidado na escolha dos utilizadores 

representativos e das tarefas para os testes. A sessão de teste jamais deverá exceder uma hora e 

será preciso usar as mesmas condições para todos os participantes nos testes. Um sistema 
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excelente, que não tenha uma interface à altura, de pouco ou nada serve, sendo assim extremamente 

importante garantir a qualidade da mesma. 

6.1. Correção e Desempenho do algoritmo 

Para se garantir a correção do algoritmo, foram simuladas e testadas diferentes situações possíveis 

de se encontrar num espaço fechado. 

Existe uma série de razões pelas quais não se testou a aplicação num espaço real, sendo a principal 

o facto de ser difícil de reunir num só espaço todas as características que façam do mesmo um 

problema complexo.  

Por exemplo, se utilizarmos o pavilhão central do Instituto Superior Técnico como exemplo, temos um 

edifício com três pisos, em que no piso zero se tem maioritariamente espaço aberto, algo que acaba 

por ser um problema de fácil resolução num contexto de encaminhamento. O pior é mesmo quando 

se pretende testar a orientação entre pisos, pois tanto as escadas como os elevadores dão todos 

acessos aos mesmos pisos não existindo assim nenhum caso complexo em que o utilizador têm que 

apanhar um determinado elevador até ao piso x, depois caminhar até às escadas onde terá acesso 

ao seu destino. Já a orientação para automóveis em espaços fechados é algo impossível de testar 

neste espaço. 

Outro problema existente é o de se obter a autorização necessária para aceder às plantas de um 

edifício. Imagine-se o caso do Hospital da Luz em Lisboa, o qual já seria um edifício com a 

complexidade necessária a todos os níveis para a presente fase de testes, no entanto é praticamente 

impossível obter uma planta do edifício, até por preocupações de segurança da parte dos gestores do 

espaço, sendo que na melhor das hipóteses consegue-se apenas um mapa com as especialidades 

médicas presentes em cada piso. 

Foi criada então uma planta para um hotel fictício com todas as caraterísticas a serem testadas, a 

qual é apresentado ao leitor nas figuras que se seguem (figuras 22 a 25). Nos anexos está ainda 

presente o respetivo mapa em XML.  

 

         Figura 22. Piso 0 do hotel      Figura 23. Piso 1 do hotel 
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           Figura 24. Piso 2 do hotel      Figura 25. Piso 3 do hotel 

É de notar nas plantas apresentadas, que as entradas para as divisões são representadas como 

linhas brancas que interromperem o contorno dos corredores onde as mesmas se encontram. Os 

quadrados de fundo negro dizem respeito aos acessos entre pisos, sendo que “El” é o prefixo do id 

dos elevadores, enquanto “Es” é o prefixo do id das escadas. Já os quadrados de fundo cinzento e 

caracteres amarelos, representam os cruzamentos, os quais no caso deste hotel optou-se por usar o 

prefixo “E” (já se tinha usado num exemplo anterior o “C”, a escolha do “E” como prefixo é apenas 

para mostrar ao leitor que se pode usar o que se quiser, desde que a consistência da escolha seja 

sempre mantida). 

São também apresentadas de seguida as plantas para os pisos negativos do mesmo edifício, 

destinados à circulação automóvel. Note-se que nessas plantas (figuras 26 e 27), foram introduzidos 

novos componentes, tais como as setas brancas a representarem o(s) sentido(s) de deslocação 

automóvel na respetiva rua, as setas negras a representarem as rampas e o número de vagas 

disponíveis em cada secção também escritas a branco.  

 

Figura 26. Piso -1 do Edifício   Figura 27. Piso -2 do Edifício 
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Figura 28. Legenda das zonas de estacionamento 

A figura 28 faz a correspondência entre as diferentes categorias presentes no edifício e as cores 

atribuídas aos respetivos lugares de estacionamento.  

Tendo um mapa completo definido, resta apenas definir as situações de teste. Como não existe 

propósito nenhum em repetir situações semelhantes, os testes irão ser criados de modo a gerar 

sempre resultados para situações distintas. 

6.1.1. Resultados Obtidos 

------------------------------------------------------ 

Caso de Teste: 1 

Origem: Bar | Destino: Bar 

A testar: caso em que a origem e o destino são o mesmo local 

Sequência de mensagens apresentada ao utilizador: “Você chegou ao seu destino!” 

------------------------------------------------------ 

Caso de Teste: 2 

Origem: Quarto 1 | Destino: Quarto 5 

A testar: caso em que a origem e o destino se encontram no mesmo corredor 

Sequência de mensagens apresentada ao utilizador: “Caminhe no corredor atual durante 40 

metros, no sentido Quarto 2, até ao seu destino.” / “Você chegou ao seu destino!” 

------------------------------------------------------ 

Caso de Teste: 3 

Origem: Quarto 3 | Destino: Quarto 4 

A testar: caso em que a origem e o destino se encontram no mesmo corredor, mas não existe 

nenhuma referência entre os dois, sendo que é a primeira direção a ser dada pela aplicação 
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Sequência de mensagens apresentada ao utilizador: “Registe outra localização perto de si para 

calibrar o sistema, se faz favor” / (o utilizador regista a sua localização no Quarto 2”) / “Volte para trás 

e percorra 20 metros, no sentido Quarto 3, até ao seu destino.” / “Você chegou ao seu destino”. 

------------------------------------------------------ 

Caso de Teste: 4 

Origem: Restaurante | Destino: Piscina 

A testar: caso em que a origem e o destino se encontram em pisos diferentes 

Sequência de mensagens apresentada ao utilizador: “Caminhe no corredor atual durante 28 

metros, no sentido Bar, até às escadas.” / “Suba as escadas até ao 1º piso.” / “Siga em frente e 

percorra 20 metros até ao seu destino.” / “Você chegou ao seu destino”. 

(nota: um caso de teste semelhante encontra-se na íntegra nas Figura 38 a Figura 413 dos anexos) 

------------------------------------------------------ 

Caso de Teste: 5 

Origem: Restaurante | Destino: Piscina | Restrição: Escadas 

A testar: caso em que a origem e o destino se encontram em pisos diferentes, e o utilizador não 

pode usar as escadas 

Sequência de mensagens apresentada ao utilizador: “Caminhe no corredor atual durante 3 

metros, até ao cruzamento (E1, cruzamento da palmeira).” / “Vire à esquerda e percorra 17 metros, 

até ao cruzamento (E2, perto da estátua do leão).” / “Vire à esquerda e percorra 18 metros até ao 

elevador.” / “Suba no elevador até ao 1º piso.” / “Siga em frente e percorra 20 metros até cruzamento 

(E3).” / “Vire à direita e percorra 24 metros, no sentido Banho Turco, até ao seu destino.” / “Você 

chegou ao seu destino”. 

------------------------------------------------------ 

Caso de Teste: 6 

Origem: Receção | Destino: Suite 

A testar: caso em que a origem e o destino se encontram em pisos diferentes, e o utilizador tem que 

recorrer a diferentes acessos entre pisos diferentes para conseguir alcançar o seu destino. 

Sequência de mensagens apresentada ao utilizador: “Caminhe no corredor atual durante 22 

metros até ao cruzamento (E1, cruzamento da palmeira).” / “Vire à esquerda e percorra 25 metros, no 

sentido Restaurante, até às escadas.” / “Suba as escadas até ao 1º piso.” / “Siga em frente e percorra 

40 metros até ao cruzamento(E3).” / “Vire à direita e percorra 24 metros até ao elevador”. / “Suba no 

elevador até ao 3º piso.” / “Siga em frente e percorra 27 metros até ao seu destino.” / “Você chegou 

ao seu destino!” 
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------------------------------------------------------ 

 

Caso de Teste: 7 

Origem: Receção | Destino: Suite | Restrição: Elevador 

A testar: caso em que a origem e o destino se encontram em pisos diferentes, e o utilizador tem que 

recorrer a diferentes acessos entre pisos diferentes para conseguir alcançar o seu destino, existe 

ainda uma restrição que torna impossível encontrar uma solução alternativa. 

Sequência de mensagens apresentada ao utilizador: “Não foi encontrado um percurso com as 

restrições pedidas no entanto é apresentada uma alternativa.” / “Caminhe no corredor atual durante 

22 metros até ao cruzamento (E1, cruzamento da palmeira).” / “Vire à esquerda e percorra 25 metros, 

no sentido Restaurante, até às escadas.” / “Suba as escadas até ao 1º piso.” / “Siga em frente e 

percorra 40 metros até ao cruzamento(E3).” / “Vire à direita e percorra 24 metros até ao elevador”. / 

“Suba no elevador até ao 3º piso.” / “Siga em frente e percorra 27 metros até ao seu destino.” / “Você 

chegou ao seu destino!” 

------------------------------------------------------ 

Caso de Teste: 8 

Origem: Cb2 (zona azul do estacionamento) | Destino: Zona Verde (entrada) 

A testar: caso em que a origem e o destino se encontram em pisos diferentes no estacionamento 

Sequência de mensagens apresentada ao utilizador: “Siga em frente, e depois percorra 13 

metros.” / “Vire à direita, desça a rampa até ao piso -2, e depois percorra 9 metros.” / “Siga em frente, 

e depois percorra 8 metros.” / “Você chegou ao seu destino! Existem 2 lugares de estacionamento 

livres.” / “A posição do seu veículo foi guardada.” / (o utilizador adiciona como nota “poste 3A, lugar 

22”) / “O elevador mais próximo está a 21 metros.” 

------------------------------------------------------ 

Caso de Teste: 9 

Origem: Bar | Destino: Veículo 

A testar: caso em que o utilizador deseja retornar ao seu veículo, o qual foi estacionado durante o 

caso 8 

Sequência de mensagens apresentada ao utilizador: “Vire à esquerda e percorra 8 metros até às 

escadas.” / “Desça as escadas até ao -2º piso.” / “Caminhe no corredor atual durante 21 metros. 

(Notas: poste 3A, lugar 22)” / “Você chegou ao seu destino!” 
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6.1.2. Análise de Resultados 

Como se pôde constatar durante a fase de testes, todos os percursos calculados pela aplicação estão 

inteiramente corretos. Ainda assim é importante fazer uma análise detalhada dos resultados, para se 

perceber melhor o que é que a aplicação fez em cada caso, e o porquê de o fazer. 

Os casos de teste 1 e 2 são tão simples que dispensam qualquer tipo de explicação. Já no caso 3, o 

leitor pode estranhar o facto da primeira mensagem produzida pela aplicação ser “Registe outra 

localização perto de si para calibrar o sistema, se faz favor”. Essa mensagem é apresentada ao 

utilizador somente quando a ação descrita no teste for a primeira a ser executada na aplicação e não 

existir nenhuma referência possível entre a origem e o destino, isto é, no caso de o utilizador já ter 

vindo de outro local tendo terminado o seu percurso no quarto 3 a mensagem já não é apresentada. 

Por outro lado se existir um local de referência entre a origem e o destino, como se viu no caso 2, a 

mensagem também já não é apresentada, pois o propósito da mesma é precisamente obrigar o 

utilizador a deslocar-se para outro local de modo a conseguir calcular o seu sentido e se possível 

arranjar novos pontos de referência.´ 

Ao analisar os casos de teste 4 e 5, pode-se verificar que o percurso é exatamente o mesmo. 

Acontece que o caso de teste 5 introduz a restrição de não se poder usar escadas. Como se pode ver 

pelos resultados produzidos, ambos estão certos, mas o caso 5 produz muito mais direções que o 

caso 4. Isto acontece pois o TravelBuddy não se preocupa em arranjar o caminho mais curto entre 

dois locais, mas sim o caminho mais simples, razão pela qual o caminho calculado sem restrições irá 

ter sempre um número de passos menor ou igual que o caminho com restrições.  

Os casos de teste 6 e 7, tal como os dois casos anteriores são semelhantes entre si, mas o último 

introduz uma restrição. No caso 6 está-se a testar o caso mais complexo possível em qualquer 

edifício, o qual corresponde a ter o destino e a origem em pisos diferentes, sendo que para se chegar 

ao piso de destino é preciso apanhar mais que um acesso entre pisos. Como se pode ver mais uma 

vez pelos resultados obtidos, a solução é corretamente calculada. O caso 7, como o leitor pode 

verificar pelas plantas do edifício, é de impossível resolução com a restrição do utilizador não poder 

apanhar elevadores, uma vez que a única forma de alcançar o piso da suite é precisamente de 

elevador. Como tal, é em primeiro lugar apresentada ao utilizador uma mensagem a informar que não 

foi possível cumprir a restrição pedida, e é de seguida apresentado o mesmo percurso que no caso 6. 

Restam os casos 8 e 9, os quais já envolvem o encaminhamento de veículos. No caso 8, o utilizador 

encontra-se já dentro do estacionamento quando resolve ligar a aplicação, e deseja ir para a zona do 

estacionamento respetiva às lojas. Assim o faz, e a aplicação encaminha-o pelo estacionamento até 

alcançar o seu objetivo. Entretanto o utilizador estaciona o carro e guarda na aplicação uma nota 

sobre a sua localização. O caso 9 pressupõe que o utilizador deu umas voltas pelo hotel e pretende 

agora voltar para o seu veículo o qual se encontra estacionado no local do caso 8. Neste caso o 
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utilizador é então encaminhado até ao seu automóvel, e visto que tinham sido guardadas notas sobre 

a localização do mesmo, estas devidamente apresentadas. 

Terminada a análise de resultados com objetivo de avaliar a correção da aplicação, é importante 

referir que os testes foram todos realizados num smartphone Samsung Galaxy SDuos, o qual sendo 

um telemóvel de entrada de gama, conta apenas com 768MB de Ram, e um processador single-core 

1GHz Cortex-A5. Portanto torna-se bastante complicado medir tempos de execução da aplicação, 

pois o desempenho da mesma depende de vários fatores mutáveis, tais como o firmware a correr no 

dispositivo, a memória Ram disponível nesse momento, entre outros. Ainda assim, é fácil de 

constatar que o TravelBuddy apresenta sempre respostas instantâneas (em fracções de segundo) do 

ponto de vista do utilizador, independentemente da complexidade do caso que está a correr.   

6.2. Qualidade da Interface do Utilizador 

Uma das componentes de avaliação deste trabalho é a interface do utilizador, interface a qual pode 

ser um dos elementos críticos para o sucesso da aplicação. Como tal, esta componente foi testada e 

avaliada ao longo de toda a execução do projeto, em vez de ter sido feita apenas quando se terminou 

o mesmo. Esta escolha deve-se ao facto da visão do programador sobre uma aplicação ser 

geralmente muito diferente da dos utilizadores, sendo assim importante envolver os mesmos durante 

a fase de desenvolvimento.  

Antes de prosseguir é importante caracterizar os utilizadores que fizeram parte desta fase de testes. 

Foram portanto para este efeito consultadas 15 pessoas, entre as quais 9 do sexo masculino (60%) e 

6 do sexo feminino (40%), com idades compreendidas entre os 14 e os 55 anos. Entre todos os 

utilizadores consultados apenas 2 (13%) não falavam a língua portuguesa (sendo alunos polacos no 

programa de Erasmus), e apenas 3 (20%) nunca tinham tido contacto prévio com smartphones.  

Durante todas as fases de teste com utilizadores foi-lhes dado uma breve descrição do conceito da 

aplicação e ainda um período de tempo para se poderem ambientarem com a mesma. Assim 

puderam de seguida usar o TravelBuddy com o objetivo de concretizar tarefas que lhes iam sendo 

pedidas, sem terem algum tipo de influência sobre como proceder. Foi ainda pedido aos utilizadores 

que no final de cada teste dessem um feedback sobre a sua experiência. 

Por meio de análise tanto do manuseamento da aplicação por parte dos utilizadores, como do 

feedback que gentilmente foram dando, foram feitas uma série de alterações que permitiram ir 

melhorando a aplicação, quer pela correção de problemas, quer por acrescento de funcionalidades, 

melhorias as quais seriam impossíveis de realizar de outro modo. 

Por exemplo, um aluno de Erasmus que testou a aplicação, notou que era necessário alterar o idioma 

da mesma para inglês de todas as vezes que a iniciava, isto porque o TravelBuddy inicialmente 

estava desenhado para detetar o idioma consoante o país onde o utilizador se encontrasse. O 

problema é que embora se permitisse que o idioma fosse alterado manualmente, não se permitia 

guardar essa definição, sendo assim necessário a pessoas estrangeiras no país em que usassem o 
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TravelBuddy estarem a alterar o idioma do mesmo a cada execução. Casos como este existiram 

muitos, em que certos problemas sem a ajuda dos utilizadores seriam quase impossíveis de detetar.  

Durante a fase de testes os utilizadores foram expostos à aplicação sem terem qualquer tipo de 

explicação ou de ajuda prévia de como utilizar a mesma. Foi então verificado que os utilizadores ao 

fim de um pequeno período de adaptação, entre 1 a 2 minutos, conseguiam na sua maioria aprender 

sozinhos a utilizar o TravelBuddy sem quaisquer dificuldades levando assim a que conseguissem 

realizar qualquer tipo de tarefa dentro da aplicação.  

Os utilizadores mais sénior ou com pouca/nenhuma experiência a usar smarthpones foram os que 

apresentaram mais dificuldades, mas mesmo esses, após receberem alguma ajuda/indicações 

aprenderam rapidamente a usar a aplicação, pelo que se pode concluir assim que a interface com o 

utilizador é de fácil utilização. 

  



75 
 

7. Conclusão 
 

Neste trabalho foi efetuado em primeiro lugar um estudo do estado da arte dos algoritmos de 

encaminhamento existentes, tal como das técnicas atuais para sistemas de localização. Em ambos 

os estudos foram tiradas certas conclusões, as quais já foram descritas anteriormente, mas em suma 

não existia qualquer solução pronta a aplicar diretamente que resolvesse os problemas abordados na 

presente tese. Ainda como parte do estudo do estado da arte, foram analisadas diversas aplicações 

que de algum modo estão relacionadas com o presente problema, mas mais uma vez chegou-se à 

conclusão de que não existe nenhuma aplicação móvel, da qual se tenha conhecimento, que 

solucione cada um dos problemas apresentados no presente trabalho. Ainda sobre o estudo de 

outras aplicações, observou-se que a grande maioria não funciona em território português, nem tem 

planos para tal para os próximos anos, agravando deste modo a necessidade de existir uma 

aplicação a qual também se possa usar no nosso país. 

As conclusões retiradas após o estudo do estado da arte conduziram a que se desenhasse e criasse 

então uma aplicação de raiz para Android, o TravelBuddy, a qual solucionasse então o problema de 

encaminhamento de pessoas e veículos em espaços fechados nos parâmetros apresentados. 

Como tal, foi então proposta uma arquitetura para a solução, a qual foi feita inicialmente de um modo 

mais abrangente. Com o progredir do texto o utilizador ficou ainda a conhecer em detalhe os 

algoritmos a ser usados, os componentes constituintes do sistema projetado como solução, assim 

como as interações entre os mesmos, e ainda as tecnologias a ser empregues. 

De seguida foi explicado ao leitor toda a estrutura do projeto e respetiva implementação, tendo aqui 

sido explicados numa primeira fase alguns conceitos básicos de Android para permitir que o leitor 

tivesse uma melhor compreensão dos temas mais adiante. De seguida explicaram-se todos os 

mecanismos e particularidades da linguagem Android utilizadas que permitiram chegar à versão final 

do TravelBuddy, estando assim entre outras incluídas todas as funcionalidades apresentadas pela 

aplicação. 

Concluída a explicação da estrutura do projeto e respetiva implementação, prosseguiu-se para a 

definição dos ficheiros XML, onde se deram ao leitor todos os detalhes possíveis e necessários para 

se compreender e reproduzir a estrutura de um ficheiro deste tipo, o qual pode ser interpretado pelo 

TravelBuddy e usado como mapa de um edifício.  

Por fim, explicou-se a metodologia que foi usada para testar o presente projeto, tal como se 

apresentaram e interpretaram os resultados obtidos com a consequente avaliação. Pôde-se então 

concluir que a aplicação desenvolvida, além de resolver sempre os problemas de encaminhamento 

de forma correta em relativamente pouco tempo, também se revelou uma boa experiência com a 

grande maioria dos utilizadores. Ainda em relação à avaliação do TravelBuddy, devida à interação 

com os utilizadores resultante da mesma, ficaram-se a conhecer alguns aspetos a ser melhorados na 

aplicação, os quais resultaram em melhorias constantes à mesma, levando assim a sucessivas novas 

versões as quais permitiram chegar à versão final o mais melhorada possível. 
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Em retrospectiva pode-se verificar que a aplicação desenvolvida atingiu os objectivos definidos desde 

início, uma vez que além de realmente orientar pessoas e veículos em espaços fechados, fá-lo com 

uma interface bastante intuitiva mostrando-se assim fácil de utilizar para a maior parte dos 

utilizadores. O TravelBuddy revelou ainda ter um algoritmo com um bom desempenho uma vez que 

em testes para edifícios de pequenas e médias dimensões (é difícil definir a partir de que ponto um 

edifício se pode considerar de grandes dimensões) apresentou sempre tempos de resposta 

desprezáveis do ponto de vista dos seus utilizadores.  

Apesar de não ter sido implementada nenhuma tecnologia de localização, a versão final da aplicação 

é funcional, uma vez que o mecanismo de usar identificadores únicos alfanuméricos para locais 

assim como o uso de códigos QR mostraram-se como soluções bastante efetivas. 

Outro dos objectivos definidos desde cedo era o de se poder usar a mesma aplicação para qualquer 

tipo de espaço, algo que o TravelBuddy faz sem qualquer tipo de problema, devido à criação de uma 

linguagem de descrição dos espaços em XML, a qual permitiu descrever todos os aspectos 

revelantes de qualquer edifício. 

A solução alcançada no final da presente tese mostra-se assim como um produto bastante completo 

que pode vir a facilitar muito o quotidiano dos seus utilizadores. Devido a ser uma aplicação que 

serve tanto para orientar pessoas como veículos, e tendo em conta todas as suas características, 

resolverá ainda problemas clássicos como o de alguém não saber onde deixou o carro estacionado. 

Apesar de tudo nada é perfeito, e infelizmente o TravelBuddy não é exceção, uma vez que é sempre 

possível fazer mais e melhor. Como tal, poderão vir sempre a existir melhoramentos possíveis para 

este projeto, tendo-se para isso decidido entre outras medidas, que o código será disponibilizado de 

forma aberta de modo a permitir que outros entusiastas no futuro ajudem a permitir que esta 

aplicação se mantenha a par com a evolução e criação de novas tecnologias. 

Outro aspeto importante a ter em conta, é a definição de trabalho futuro. Indo ao encontro do que se 

disse anteriormente de que “é sempre possível fazer mais e melhor” já se encontra idealizado uma 

próxima versão do TravelBuddy. De modo a essa visão se tornar real, seria então necessária a 

formação de uma equipa de indivíduos com competências em diferentes áreas.  

Em primeiro lugar, seria interessante contar com a ajuda de alguém especializado em línguas, de 

modo a estender amplamente o suporte de idiomas, permitindo assim que a aplicação fosse utilizada 

por mais pessoas que apenas as falantes das línguas inglesa e/ou portuguesa. Esta tarefa, seria de 

relativa baixa complexidade, pois como já foi referido ao longo deste projeto, a aplicação já se 

encontra preparada para a introdução de novos idiomas. 

Seria ainda bastante interessante poder-se contar com a colaboração de alguém com formação na 

área do design multimédia, de modo a tornar o TravelBuddy numa aplicação muito mais apelativa em 

termos estéticos, levando assim também ao aumento de potenciais utilizadores, os quais hoje em dia 

estão habituados a aplicações cada vez mais apelativas levadas até eles por grandes empresas de 
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software, as quais contam com o trabalho de equipas de designers multimédia apenas dedicados a 

este trabalho. 

Por último, mas não menos importante, seria enriquecedor expandir o leque de opções de 

apresentação do caminho ao utilizador. Para tal em primeiro lugar poder-se-ia acrescentar um modo 

com um mapa que fosse sendo actualizado em tempo real indicando a posição do utilizador e o 

caminho que o mesmo tem pela frente até atingir o seu destino. Para tal iria ser necessária a ajuda de 

alguém com formação em openGL ou tecnologia semelhante. Outra opção de apresentação a ser 

acrescentada passaria pela integração de um narrador o qual fosse ditando ao utilizador as 

indicações calculadas pelo algoritmo. Assim, com a utilização de auscultadores, um utilizador poderia 

dirigir-se até ao seu destino concentrando-se somente no caminho a percorrer. 
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9. Anexo 
 

9.1. Capturas de ecrã da aplicação 

 

Figura 29. Primeiro ecrã 

Figura 30. Ecrã inicial do modo pedestre 

Figura 31. Ecrã destinos 

 

Figura 32. Escolha de destino por categoria 

Figura 33. Escolha de destino alfabeticamente 

Figura 34. Ecrã para escrever a localização atual (sem sugestões) 
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Figura 35. Ecrã para escrever a localização atual (com sugestões) 

Figura 36. Ecrã para ler o código QR da localização atual 

Figura 37. Ecrã Destino 

 

 

Figura 38./Figura 39./Figura 40. exemplo de sequência de resultados no ecrã indicações 
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Figura 41./Figura 42./Figura 43 exemplo de sequência de resultados no ecrã indicações 

 

 

 

Figura 44. Ecrã de configurações 

Figura 45. Opção gerir mapas selecionada no ecrã de configurações 

Figura 46. Opção gerir favoritos selecionada no ecrã de configurações 



- 4 - 
 

 

Figura 47. Ecrã de configuração da visibilidade das restrições (mostrar sempre) 

Figura 48. Ecrã de configuração da visibilidade das restrições (nunca mostrar) 

Figura 49. Exemplo de Informações 

 

 

 

Figura 50. Menu de configuração de idioma 

Figura 51. Menu inicial do modo pedestre em inglês 

Figura 52. Menu de contexto expandido 
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Figura 53. Ecrã de indicações em modo automóvel 

Figura 54. Ecrã de destino alcançado em modo automóvel 

Figura 55. Ecrã de guardar posição do veículo 

 

 

9.2. Exemplo de um código QR Válido 

        (conteúdo => Sh1;Loja;0;35/50/0/25;35_10) 

 

Figura 56. Exemplo de código QR válido 
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9.3. Exemplo de um mapa XML 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<Building> 
  <Structure> 
    <Walls>0_0/0_50/50_50/50_0</Walls> 
    <Acess>30_0@C1</Acess> 
    <NFloors>3</NFloors> 
    <Details> 
      <Name>Hotel de Teste</Name> 
      <Type>Hotel</Type> 
      <Description>Hotel premiado fundando no ano 1991.</Description> 
    </Details> 
  </Structure> 
  <Categories> 
    <Categorie> 
      <Name>Entrada</Name> 
      <Space>0_0/0_25/25_25/25_0</Space> 
      <Floor>0</Floor> 
      <Details> 
        <Description>Local onde pode fazer o check-in/check-out.</Description> 
      </Details> 
    </Categorie> 
    <Categorie> 
      <Name>Restauração</Name> 
      <Space>0_30/0_50/50_50/50_30</Space> 
      <Floor>0</Floor> 
      <Details> 
        <Description>Zonas de refeição, onde pode contar com a presença dos 

melhores chefes europeus.</Description> 
      </Details> 
    </Categorie> 
    <Categorie> 
      <Name>Loja</Name> 
      <Space>35_0/50_0/50_25/35_25</Space> 
      <Floor>0</Floor> 
      <Details> 
        <Description>O sítio certo para comprar as suas lembranças.</Description> 
      </Details> 
    </Categorie> 
    <Categorie> 
      <Name>Quartos</Name> 
      <Space>0_0/50_0/50_40/0_40</Space> 
      <Floor>2</Floor> 
      <Details> 
        <Description>Local para descansar.</Description> 
      </Details> 
    </Categorie> 
    <Categorie> 
      <Name>Spa</Name> 
      <Space>0_0/50_0/50_40/0_40</Space> 
      <Floor>1</Floor> 
      <Details> 
        <Description>Local com tratamentos naturais e massagens.</Description> 
      </Details> 
    </Categorie> 
  </Categories> 
  <Divisions> 
    <Division> 
      <Name>Bar</Name> 
      <Walls>0_30/0_50/20_50/20_30</Walls> 
      <Floor>0</Floor> 
      <Acess>10_30</Acess> 
      <DivisionCategorie>Restauração</DivisionCategorie> 
      <Id>B1</Id> 
      <Corridor>C2</Corridor> 
      <Description>This is the bar</Description> 
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    </Division> 
    <Division> 
      <Name>Restaurante</Name> 
      <Walls>20_30/45_30/45_50/20_50</Walls> 
      <Floor>0</Floor> 
      <Acess>30_30</Acess> 
      <DivisionCategorie>Restauração</DivisionCategorie> 
      <Id>Re1</Id> 
      <Corridor>C1/C2</Corridor> 
      <Description>This is the Restaurant</Description> 
    </Division> 
    <Division> 
      <Name>Recepção</Name> 
      <Walls>0_5/20_5/20_20/0_20</Walls> 
      <Floor>0</Floor> 
      <Acess>20_15</Acess> 
      <DivisionCategorie>Entrada</DivisionCategorie> 
      <Id>Re2</Id> 
      <Corridor>C1</Corridor> 
      <Description>This is the Bar</Description> 
    </Division> 
    <Division> 
      <Name>Loja</Name> 
      <Walls>35_0/50_0/50_25/35_25</Walls> 
      <Floor>0</Floor> 
      <Acess>35_10</Acess> 
      <DivisionCategorie>Entrada</DivisionCategorie> 
      <Id>Sh1</Id> 
      <Corridor>C1</Corridor> 
      <Description>This is the Store</Description> 
    </Division> 
    <Division> 
      <Name>Sauna</Name> 
      <Walls>0_30/0_50/23_30/23_50</Walls> 
      <Floor>1</Floor> 
      <Acess>11_30</Acess> 
      <DivisionCategorie>Spa</DivisionCategorie> 
      <Id>Sa</Id> 
      <Corridor>C5</Corridor> 
      <Description>This is the Sauna</Description> 
    </Division> 
    <Division> 
      <Name>Piscina</Name> 
      <Walls>0_20/0_25/45_25/45_20</Walls> 
      <Floor>1</Floor> 
      <Acess>23_25</Acess> 
      <DivisionCategorie>Spa</DivisionCategorie> 
      <Id>Pi</Id> 
      <Corridor>C5</Corridor> 
      <Description>This is the Pool</Description> 
    </Division> 
    <Division> 
      <Name>Banho Turco</Name> 
      <Walls>23_30/23_50/45_30/45_50</Walls> 
      <Floor>1</Floor> 
      <Acess>33_30</Acess> 
      <DivisionCategorie>Spa</DivisionCategorie> 
      <Id>Bt</Id> 
      <Corridor>C5</Corridor> 
      <Description>This is the Turkish Bath</Description> 
    </Division> 
    <Division> 
      <Name>Quarto 1</Name> 
      <Walls>0_0/10_0/10_40/0_40</Walls> 
      <Floor>2</Floor> 
      <Acess>5_40</Acess> 
      <DivisionCategorie>Quartos</DivisionCategorie> 
      <Id>R1</Id> 
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      <Corridor>C4</Corridor> 
      <Description>This is a Room</Description> 
    </Division> 
    <Division> 
      <Name>Quarto 2</Name> 
      <Walls>10_0/20_0/20_40/0_40</Walls> 
      <Floor>2</Floor> 
      <Acess>15_40</Acess> 
      <DivisionCategorie>Quartos</DivisionCategorie> 
      <Id>R2</Id> 
      <Corridor>C4</Corridor> 
      <Description>This is a Room</Description> 
    </Division> 
    <Division> 
      <Name>Quarto 3</Name> 
      <Walls>20_0/30_0/30_40/0_40</Walls> 
      <Floor>2</Floor> 
      <Acess>25_40</Acess> 
      <DivisionCategorie>Quartos</DivisionCategorie> 
      <Id>R3</Id> 
      <Corridor>C4</Corridor> 
      <Description>This is a Room</Description> 
    </Division> 
    <Division> 
      <Name>Quarto 4</Name> 
      <Walls>30_0/40_0/40_40/0_40</Walls> 
      <Floor>2</Floor> 
      <Acess>35_40</Acess> 
      <DivisionCategorie>Quartos</DivisionCategorie> 
      <Id>R4</Id> 
      <Corridor>C4</Corridor> 
      <Description>This is a Room</Description> 
    </Division> 
    <Division> 
      <Name>Quarto 5</Name> 
      <Walls>40_0/50_0/50_40/0_40</Walls> 
      <Floor>2</Floor> 
      <Acess>45_40</Acess> 
      <DivisionCategorie>Quartos</DivisionCategorie> 
      <Id>R5</Id> 
      <Corridor>C4</Corridor> 
      <Description></Description> 
    </Division> 
    <Division> 
      <Name>Suite</Name> 
      <Walls>0_0/40_0/40_50/0_50</Walls> 
      <Floor>3</Floor> 
      <Acess>40_25</Acess> 
      <DivisionCategorie>Quartos</DivisionCategorie> 
      <Id>R6</Id> 
      <Corridor>C7</Corridor> 
      <Description>This is the Room</Description> 
    </Division> 
  </Divisions> 
  <Acess> 
    <Corridors> 
      <Corridor_> 
        <Limits>25/35/0/30</Limits> 
        <Floor>0</Floor> 
        <Id>C1</Id> 
        <Crossroads>E1</Crossroads> 
        <Order>E1/Re2/Sh1</Order> 
      </Corridor_> 
      <Corridor_> 
        <Limits>0/50/25/30</Limits> 
        <Floor>0</Floor> 
        <Id>C2</Id> 
        <Crossroads>E1/E2</Crossroads> 
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        <Order>S1/B1/Re1/E1/E2</Order> 
      </Corridor_> 
      <Corridor_> 
        <Limits>45/50/25/45</Limits> 
        <Floor>0</Floor> 
        <Id>C3</Id> 
        <Crossroads>E2</Crossroads> 
        <Order>L1/E2</Order> 
      </Corridor_> 
      <Corridor_> 
        <Limits>0/50/25/30</Limits> 
        <Floor>1</Floor> 
        <Id>C5</Id> 
        <Crossroads>E3</Crossroads> 
        <Order>S1/Sa/Pi/Bt/E3</Order> 
      </Corridor_> 
      <Corridor_> 
        <Limits>40/50/0/50</Limits> 
        <Floor>1</Floor> 
        <Id>C6</Id> 
        <Crossroads>E3</Crossroads> 
        <Order>L1/E3/L2</Order> 
      </Corridor_> 
      <Corridor_> 
        <Limits>0/50/40/50</Limits> 
        <Floor>2</Floor> 
        <Id>C4</Id> 
        <Crossroads>C4</Crossroads> 
        <Order>R1/R2/R3/R4/R5/L1</Order> 
      </Corridor_> 
      <Corridor_> 
        <Limits>40/50/0/50</Limits> 
        <Floor>3</Floor> 
        <Id>C7</Id> 
        <Crossroads>C7</Crossroads> 
        <Order>R6/L2</Order> 
      </Corridor_> 
    </Corridors> 
    <InterFloor> 
      <Inter> 
        <Acess>47_45</Acess> 
        <Location>45_45/50_45/50_50/45_50</Location> 
        <Type>Elevator</Type> 
        <Floors>-1/0/1/2</Floors> 
        <Orientation>down/down/down/down</Orientation> 
        <Id>L1</Id> 
        <Corridor>C3/C4/C6</Corridor> 
      </Inter> 
      <Inter> 
        <Acess>47_5</Acess> 
        <Location>45_0/50_0/45_5/50_5</Location> 
        <Type>Elevator</Type> 
        <Floors>1/3</Floors> 
        <Orientation>up/up/up/up</Orientation> 
        <Id>L2</Id> 
        <Corridor>C3/C4/C6/C7</Corridor> 
      </Inter> 
      <Inter> 
        <Acess>5_27</Acess> 
        <Location>0_25/0_30/5_30/5_25</Location> 
        <Type>Stairs</Type> 
        <Floors>-2/-1/0/1</Floors> 
        <Orientation>right/right/right/right</Orientation> 
        <Id>S1</Id> 
        <Corridor>C2/C5</Corridor> 
        <Relations>-2S1_-1S1_0S1_1S1/-1L1_0L1_1L1_2L1_-1S1/-1S1_-1L1_-

2S1_0S1_1S1/0L1_1L1_0S1_-1L1_2L1/0S1_-2S1_-1S1_0L1_1S1/1L1_0L1_-
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1L1_1S1_1L2_2L1/1S1_-2S1_0S1_-1S1_1L1_1L2/1L2_1L1_1S1_3L2/2L1_1L1_0L1_-

1L1/3L2_1L2</Relations> 
      </Inter> 
    </InterFloor> 
  </Acess> 
  <Floors> 
    <Level> 
      <Number>0</Number> 
      <Relations>B0_E1/E1_B0_E2/E2_E1</Relations> 
      <Crossroads>B0/E1/E2</Crossroads> 
    </Level> 
    <Level> 
      <Number>1</Number> 
      <Relations>E3</Relations> 
      <Crossroads>E3</Crossroads> 
    </Level> 
    <Level> 
      <Number>2</Number> 
      <Relations>C4</Relations> 
      <Crossroads>C4</Crossroads> 
    </Level> 
    <Level> 
      <Number>3</Number> 
      <Relations>C7</Relations> 
      <Crossroads>C7</Crossroads> 
    </Level> 
  </Floors> 
  <Basement> 
    <StructureB> 
      <Roads>Eb2_Cb7/Eb1_Cb10/Cb10_Cb9_Eb1/Cb9_Cb8_Cb10/Cb8_Cb7_Cb9/Cb7_Cb6_Cb8_Eb2

/Cb6_Cb5_Cb7/Cb5_Cb4_Cb6/Cb4_Cb2/Cb3_Cb4/Cb2_Cb1/Cb1_Cb3_Rb1/Rb2_Eb1</Roads> 
      <Crossroads>Cb1/Cb2/Cb3/Cb4/Cb5/Cb6/Cb7/Cb8/Cb9/Cb10/Rb1/Rb2/Eb1/Eb2</Crossro

ads> 
      <Level>-1</Level> 
    </StructureB> 
    <StructureB> 
      <Roads>Rb1_Cb11/Cb11_Cb12/Cb12_Cb13_Cb14/Cb13_Cb12_Cb18/Cb14_Cb15_Cb16/Cb15_C

b14/Cb16_Cb17/Cb17_Cb21/Cb18_Cb13_Cb19/Cb19_Cb18_Cb20/Cb20_Cb19_Cb21/Cb21_Rb2</Road

s> 
      <Crossroads>Cb11/Cb12/Cb13/Cb14/Cb15/Cb16/Cb17/Cb18/Cb19/Cb20/Cb21/Rb1/Rb2</C

rossroads> 
      <Level>-2</Level> 
    </StructureB> 
    <Sectors> 
      <Sector> 
        <Match>Restauração</Match> 
        <Color>Blue</Color> 
        <Limits>0_0/0_20/40_20/40_0</Limits> 
        <Streets>Sb1/Sb2/Sb3/Sb5</Streets> 
        <Crossroads>Cb1/Cb2/Cb3/Cb4</Crossroads> 
        <Floor>-1</Floor> 
      </Sector> 
      <Sector> 
        <Match>Entrada</Match> 
        <Color>Yellow</Color> 
        <Limits>70_5/70_40/90_5/90_40</Limits> 
        <Streets>Sb10/Sb6/Sb9</Streets> 
        <Crossroads>Cb9/Cb10</Crossroads> 
        <Floor>-1</Floor> 
      </Sector> 
      <Sector> 
        <Match>Quartos</Match> 
        <Color>Brown</Color> 
        <Limits>0_35/0_40/70_40/70_0/60_5/60_35</Limits> 
        <Streets>Sb12/Sb14/Sb16/Sb17/Sb18/Sb19</Streets> 
        <Crossroads>Cb13/Cb18/Cb19/Cb20/Cb21</Crossroads> 
        <Floor>-2</Floor> 
      </Sector> 



- 11 - 
 

      <Sector> 
        <Match>Spa</Match> 
        <Color>Red</Color> 
        <Limits>0_25/0_40/40_40/40_25</Limits> 
        <Streets>Sb3/Sb4/Sb5</Streets> 
        <Crossroads>Cb2/Cb4/Cb5</Crossroads> 
        <Floor>-1</Floor> 
      </Sector> 
      <Sector> 
        <Match>Loja</Match> 
        <Color>Green</Color> 
        <Limits>0_0/0_30/55_0/55_30</Limits> 
        <Streets>Sb11/Sb12/Sb13/Sb14/Sb15/Sb16/Sb19/Sb20/Sb21</Streets> 
        <Crossroads>Cb11/Cb12/Cb13/Cb14/Cb15/Cb16/Cb17/Cb18/Cb19/Cb20/Cb21</Crossro

ads> 
        <Floor>-2</Floor> 
      </Sector> 
    </Sectors> 
    <Streets> 
      <Street> 
        <Id>Sb1</Id> 
        <Crossroads>Cb1/Cb2</Crossroads> 
        <Limits>15/20/0/25</Limits> 
        <Floor>-1</Floor> 
      </Street> 
      <Street> 
        <Id>Sb2</Id> 
        <Crossroads>Cb1/Cb3</Crossroads> 
        <Limits>0/40/7/12</Limits> 
        <Floor>-1</Floor> 
      </Street> 
      <Street> 
        <Id>Sb3</Id> 
        <Crossroads>Cb2/Cb4</Crossroads> 
        <Limits>0/40/20/25</Limits> 
        <Floor>-1</Floor> 
      </Street> 
      <Street> 
        <Id>Sb4</Id> 
        <Crossroads>Cb5</Crossroads> 
        <Limits>0/40/30/35</Limits> 
        <Floor>-1</Floor> 
      </Street> 
      <Street> 
        <Id>Sb5</Id> 
        <Crossroads>Cb3/Cb4/Cb5/Cb6</Crossroads> 
        <Limits>40/45/0/50</Limits> 
        <Floor>-1</Floor> 
      </Street> 
      <Street> 
        <Id>Sb6</Id> 
        <Crossroads>Cb7/Cb8/Cb9/Cb10</Crossroads> 
        <Limits>65/70/0/50</Limits> 
        <Floor>-1</Floor> 
      </Street> 
      <Street> 
        <Id>Sb7</Id> 
        <Crossroads>Cb6/Cb7</Crossroads> 
        <Limits>40/90/40/50</Limits> 
        <Floor>-1</Floor> 
      </Street> 
      <Street> 
        <Id>Sb8</Id> 
        <Crossroads>Cb8</Crossroads> 
        <Limits>65/90/30/35</Limits> 
        <Floor>-1</Floor> 
      </Street> 
      <Street> 
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        <Id>Sb9</Id> 
        <Crossroads>Cb9</Crossroads> 
        <Limits>65/90/15/20</Limits> 
        <Floor>-1</Floor> 
      </Street> 
      <Street> 
        <Id>Sb10</Id> 
        <Crossroads>Cb10</Crossroads> 
        <Limits>65/90/0/5</Limits> 
        <Floor>-1</Floor> 
      </Street> 
      <Street> 
        <Id>Sb11</Id> 
        <Crossroads>Cb11</Crossroads> 
        <Limits>0/15/7/12</Limits> 
        <Floor>-2</Floor> 
      </Street> 
      <Street> 
        <Id>Sb12</Id> 
        <Crossroads>Cb11/Cb12/Cb13</Crossroads> 
        <Limits>0/5/7/40</Limits> 
        <Floor>-2</Floor> 
      </Street> 
      <Street> 
        <Id>Sb13</Id> 
        <Crossroads>Cb12/Cb14/Cb16</Crossroads> 
        <Limits>0/45/20/25</Limits> 
        <Floor>-2</Floor> 
      </Street> 
      <Street> 
        <Id>Sb14</Id> 
        <Crossroads>Cb13/Cb18</Crossroads> 
        <Limits>0/60/30/35</Limits> 
        <Floor>-2</Floor> 
      </Street> 
      <Street> 
        <Id>Sb15</Id> 
        <Crossroads>Cb16/Cb17</Crossroads> 
        <Limits>40/45/0/25</Limits> 
        <Floor>-2</Floor> 
      </Street> 
      <Street> 
        <Id>Sb16</Id> 
        <Crossroads>Cb18/Cb19/Cb20/Cb21</Crossroads> 
        <Limits>55/60/0/35</Limits> 
        <Floor>-2</Floor> 
      </Street> 
      <Street> 
        <Id>Sb17</Id> 
        <Crossroads>Cb19</Crossroads> 
        <Limits>55/70/20/25</Limits> 
        <Floor>-2</Floor> 
      </Street> 
      <Street> 
        <Id>Sb18</Id> 
        <Crossroads>Cb20</Crossroads> 
        <Limits>55/70/10/15</Limits> 
        <Floor>-2</Floor> 
      </Street> 
      <Street> 
        <Id>Sb19</Id> 
        <Crossroads>Cb17/Cb21</Crossroads> 
        <Limits>40/70/0/5</Limits> 
        <Floor>-2</Floor> 
      </Street> 
      <Street> 
        <Id>Sb20</Id> 
        <Crossroads>Cb14/Cb15</Crossroads> 
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        <Limits>15/20/3/25</Limits> 
        <Floor>-2</Floor> 
      </Street> 
      <Street> 
        <Id>Sb21</Id> 
        <Crossroads>Cb15</Crossroads> 
        <Limits>0/20/3/7</Limits> 
        <Floor>-2</Floor> 
      </Street> 
    </Streets> 
    <Specials> 
      <Special> 
        <Acess>95_3</Acess> 
        <Id>Eb1</Id> 
        <Floor>-1</Floor> 
        <Street_>Sb10</Street_> 
        <Type>Exit</Type> 
      </Special> 
      <Special> 
        <Acess>90_45</Acess> 
        <Id>Eb2</Id> 
        <Floor>-1</Floor> 
        <Street_>Sb7</Street_> 
        <Type>Exit</Type> 
      </Special> 
      <Special> 
        <Acess>9_10</Acess> 
        <Id>Rb1</Id> 
        <Floor>-1/tantofaz</Floor> 
        <Street_>Sb2/Sbtantofaz</Street_> 
        <Type>Ramp</Type> 
      </Special> 
      <Special> 
        <Acess>65_3</Acess> 
        <Id>Rb2</Id> 
        <Floor>-1/tantofaz</Floor> 
        <Street_>Sb7/tantofaz</Street_> 
        <Type>Ramp</Type> 
      </Special> 
    </Specials> 
  </Basement> 
  <Appendix> 
    <Attribute> 
      <Id>E1</Id> 
      <Details>cruzamento da palmeira</Details> 
    </Attribute> 
    <Attribute> 
      <Id>E2</Id> 
      <Details>perto do chimarrão</Details> 
    </Attribute> 
  </Appendix> 
</Building> 
 


