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Abstract 

Storytelling has been used since the humanity’s first steps. Today there are a great number of 

systems to create, save and share stories with friends, family and the general public. This 

project has produced an application that allows a new type of storytelling, a localized 

storytelling. 

With this application the user is allowed to download a story and play it, going through a path 

with a few stopping points, where more story elements are unlocked and he’s able to read them, 

it has been made so that every bit of story can be related with the user’s location. 

This report describes the way the process of planning, development, execution and analysis of 

the tests was conducted. It finishes by approaching the next steps to be done in the future 

developments of this application. 

The application was completed satisfactorily although some improvements are required.  

  

Keywords: Localized storytelling, Mobile application, Requirements, Tests, Multi-platform 

 

Resumo 

A narração de histórias existe deste os primeiros passos da humanidade e, hoje em dia, existe 

uma grande quantidade de sistemas para criar, guardar e partilhar histórias com amigos e 

familiares bem como com público geral. Neste trabalho foi criada uma aplicação que possibilita 

a leitura de um novo tipo de história, a história localizada. 

Com esta aplicação um utilizador tem a possibilidade de fazer o descarregamento de uma 

história, e jogá-la, percorrendo um caminho para poder desbloquear cada capítulo da mesma, 

sendo que a história tem um conteúdo diretamente relacionado com os locais físicos que o 

utilizador visita. 

Este relatório descreve como foi realizado o processo de planeamento, desenvolvimento, a 

execução e a análise de testes. Termina com uma abordagem dos próximos passos no 

desenvolvimento futuro da aplicação. 

A aplicação foi concluída com sucesso, embora tenham ficado alguns pontos por melhorar. 

 

Palavras-Chave: História localizada, Aplicação móvel, Requisitos, Testes, Multiplataforma 
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Introdução 
 

Contexto 
 

Narração de Histórias 
 

A contagem de histórias antecede à palavra escrita e desde os homens das cavernas que o ser 

humano utiliza a palavra, gestos e desenhos para contar histórias. As primeiras histórias 

serviam como apoio à religião, para contar as aventuras das caçadas e do dia-a-dia ou para 

ajudar outros contadores de histórias e perpetuar a partilha destes contos. Era através destas 

histórias que o conhecimento passava de geração em geração e como os mais novos iam 

aprendendo com os anciões das aldeias. 

Nestes primeiros tempos as histórias eram contadas combinando a narração, a música e a 

dança, e traziam aos seres humanos uma sensação de pertença, lembrando-se e reproduzindo 

experiências passadas. 

Foram usados diversos meios para conservar os relatos e contos de modo a que pudessem ser 

acedidos no futuro, desde desenhos cravados em árvores, desenhos utilizando diversos 

corantes em paredes de pedra, até tatuagens complexas na pele, com informação genealógica 

ou ligações sociais. 

Com a criação da palavra escrita tornou-se bastante mais eficiente a transmissão e relato de 

histórias, podendo os homens gravá-las, reproduzi-las e partilhá-las pelas diversas regiões do 

mundo. Foram utilizados diversos meios de reprodução da palavra escrita, desde pedaços de 

madeira cravados até utilização genérica do papel e, mais recentemente, utilizando pelicula de 

filme e os diversos meios digitais. 

Hoje em dia, estamos rodeados de histórias; seja nos filmes, nas series ou nos livros, numa 

palestra ou num discurso, e até nos anúncios televisivos, verificamos que hoje em dia 

praticamente tudo é transmitido utilizando, de uma forma ou outra, uma história.  

 

Dispositivos móveis 
 

Os primeiros dispositivos móveis desenvolvidos estavam limitados à aplicação em carros e 

outros veículos. O primeiro telemóvel verdadeiramente portátil foi desenvolvido por Martin 

Cooper, um investigador da Motorola que em 3 de Abril de 1973 faz a primeira chamada de 

telemóvel (US Patente Nº US Patent number 3,906,166, 1973). O protótipo usado pesava 1,1 

Kg e media 23cm por 13 por 4.45 cm, permitia fazer até 30 minutos de chamadas e demorava 

cerca de 10 horas para recarregar. O primeiro telemóvel comercial foi lançado em 1979 no 

Japão pela NTT - Nippon Telegraph and Telephone.  

Desde então que estes dispositivos têm rapidamente vindo a evoluir para se tornarem 

autênticos computadores de bolso com quase todas as funcionalidades dos mesmos, dando ao 

utilizador inúmeras possibilidades. Desde verificar o correio eletrónico, ter uma agenda 
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totalmente personalizada ou jogar jogos gráficos avançados, os telemóveis tornaram-se hoje 

um verdadeiro mundo em que praticamente tudo está disponível com um simples toque dos 

nossos dedos. 

No mundo atual desenvolvido, verificamos que a maioria das pessoas têm um dispositivo 

móvel, e este número tem tendência a aumentar. O Pew Research Center estimou que em 

2012 cerca de 85% da população Americana possuía um telemóvel (Duggan & Rainie, 2012), 

número que aumentou em Janeiro de 2014 para cerca de 90% (Pew Internet Projects , 2015). 

Em 2013 a UN estimou também que cerca de 6 bilhões de pessoas dos 7 bilhões totais da 

população mundial têm um telemóvel.  

Tem também havido um crescente mercado na leitura utilizando e-readers, dispositivos 

eletrónicos de média dimensão utilizados para a leitura de livros guardados em formato digital. 

Estes dispositivos são otimizados para salvar bateria e simulam livros físicos, tornando a 

experiência semelhante à de folhear um livro em papel. Estes dispositivos permitem ao seu 

utilizador trazer consigo vários livros ao mesmo tempo de forma muito mais prática do que 

transportá-los fisicamente, além de que podem representar uma grande poupança uma vez 

que os livros em formato digital são normalmente mais baratos que os em formato impresso. 

Em Janeiro de 2014 estimou-se que cerca de 32% da população Americana recorria a esta 

tecnologia (Pew Internet Projects , 2015). 

 

Geo-Caching e jogos de localização 
 

Criado em 2000 o geo-caching consiste num jogo à escala mundial cujo objetivo é descobrir 

caches colocadas em vários pontos de interesse à volta do globo. Cada cache contém um 

logbook onde cada participante coloca o seu nome e a data em que descobriu essa cache. 

Após isto deve registar na sua conta pessoal online a cache que encontrou. Algumas caches 

podem também conter objetos com um valor monetário insignificante mas com algum 

significado pessoal para o criador dessa cache. A primeira foi colocada em 3 de Maio de 2000 

por Dave Ulmer. 

As caches são descobertas através do sistema GPS (Global Positioning System). Os 

participantes podem também criar e registar as suas próprias caches se assim o desejarem 

utilizando diversas aplicações Mobile com ligação ao serviço de geo-caching ( Groundspeak, 

Inc, 2015). 

Hoje em dia, existe cada vez mais um aumento de interesse neste género de jogos localizados 

como o geo-caching ou pedi-pappers. Em 2013 o geo-caching juntava já 2 milhões de 

utilizadores ativos estando Portugal em 16º lugar entre os países com mais participantes 

(20266 portugueses registados) ( Groundspeak, Inc, 2015). 

Existe ainda um crescente número de jogos virtuais que são transpostos para a realidade, 

jogos como o Ingress da Google (Niantic Labs, 2015) ou Zombie-Run (Six to Start, 2015) 

começam a tornar-se populares, tanto pela novidade tecnológica como pelos benefícios à 

saúde física dos participantes. No início de 2015 a Niantc Labs, a startup do google que criou o 

Ingress revelou que o jogo tinha cerca de 7 milhões de jogadores. 
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Utilização da narração 
 

As marcas e grandes superfícies têm utilizado cada vez mais a narração de histórias para 

anunciar os seus produtos e serviços. Muitos dos anúncios que vemos hoje em dia à nossa 

volta já não são simples slogans ou imagens mas sim histórias elaboradas com um fio condutor 

que pretendem que os potenciais clientes a fixem e subconscientemente desejem adquirir esse 

produto. 

Também as cidades e museus utilizam regularmente técnicas de narração para conseguir atrair 

visitantes e estimularem o turismo, tornando-se mais apelativos à sociedade atual. 

 

O Turismo 
 

O turismo é em Portugal um dos sectores do mercado com maiores fontes de lucro e nos 

últimos anos tem vindo a crescer rapidamente. Este sector encontra-se ainda com grandes 

oportunidades de desenvolvimento e exploração.  

Segundo o Relatório referente ao 1º Trimestre de 2014 do Turismo de Portugal, as unidades 

hoteleiras receberam 2,5 milhões de hóspedes que originaram 6,5 milhões de dormidas 

(+4,2%, ou seja, +262,6 mil dormidas que no 1.º trimestre de 2013). Estima-se que cerca 51% 

dos hóspedes eram estrangeiros sendo que o Reino Unido liderou o ranking dos principais 

mercados estrangeiros emissores de dormidas, seguido pela vizinha Espanha. Verificou-se 

ainda que a região de Lisboa foi, para o mercado interno, a região que se posicionou em 1.º 

lugar com 549,9 mil dormidas que traduziram um acréscimo absoluto de 53,0 mil dormidas 

(+10,7%), face ao 1.º trimestre de 2013. Estes dados representam em termos de lucros nas 

unidades hoteleiras portuguesas cerca de 287,4 milhões de €, montante que se traduziu, face 

ao período homólogo de 2013, num acréscimo de 5,3% (+14,4 milhões €) (Turismo de 

Portugal, 2014). 
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Motivação 
 

O Problema 
 

Ao longo da sua história, o Ser humano registou e investigou acontecimentos e informações 

que remontam ao início do nosso Universo. Ao longo dos milénios fomos aperfeiçoando os 

meios de registo, consulta e partilha de toda esta informação de maneira que hoje em dia a 

história de uma grande parte das civilizações e populações terrestres encontra-se ao nosso 

dispor através de uma grande diversidade de meios. 

Tendo chegado à era da internet as pessoas acostumaram-se a ter na ponta dos dedos quase 

toda a informação disponível à humanidade. Isto levou-nos a exigir, cada vez com maior 

intensidade, meios de partilha rápida, de pesquisa eficiente e de partilha fácil da informação 

existente. 

Nos dias de hoje, gerações de adultos e jovens adultos utilizam cada vez mais os motores de 

busca, as redes sociais e os blogs para procurar histórias contadas por amigos ou 

desconhecidos e assim aceder a informações sobre locais, novas experiências e atividades 

para ocupar os tempos livres e tornar a vida mais interessante.  

No entanto esta enorme quantidade de informações encontra-se inerentemente desconexa, 

espalhada por uma imensidade de sítios na internet e páginas nas redes sociais. 

Não existe ou não é fácil encontrar meios de aceder a toda esta informação de uma forma 

organizada e sistemática, com um fio condutor ou através de uma experiência única, 

envolvente e cativante. 

 

Turismo 

Também no sector turístico, existe de certa forma uma lacuna nas experiencias acessíveis, 

quando se visita uma cidade ou local diferente. 

Em Lisboa, para um turista aceder a informação sobre cozinha e experiências culturais locais 

tem de adquirir um guia turístico, em formato impresso ou digital ou contratar uma pessoa para 

o guiar pelas ruas da cidade através de um passeio turístico. 

Não querendo tirar o mérito destes trabalhos, os quais têm informações interessantes e 

pertinentes elaboradas por profissionais, estes tendem a ser demasiado focados no turista, 

levando-o aos locais mais populares e conhecidos internacionalmente e contando uma história 

muito idêntica de guia para guia, faltando-lhes a cultura mais popular e não permitindo ao 

turista conhecer a verdadeira identidade do povo que aí vive. 

 

Entrevistas e questionário online 
No âmbito da LostInReality e com o intuito de validar o modelo de negócio, foram efetuados 

inquéritos a pessoas aleatórias na baixa e alta de Lisboa. 

No total foram realizados cerca de 20 entrevistas presenciais onde se tentou perceber como as 

pessoas planeiam as suas férias, visitam as cidades e encontram atividades para realizar. 
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Alem desses inquéritos foi também realizado um questionário online utilizando o site Typeform 

(Typeform, 2015) com o mesmo objetivo. 

Resultados das entrevistas 

O público-alvo das entrevistas foram transeuntes que passeavam por alguns dos bairros da 

baixa e alta de lisboa, com idades entre os 19 e os 62 anos. Foram inquiridos tanto turistas 

como residentes locais. 

O questionário foi realizado de forma a que o entrevistado não percebesse qual era o objetivo 

do projeto, de forma a não adulterar as respostas e conclusões do mesmo. 

Das respostas obtidas descobrimos que 85% dos inquiridos seguiria uma história numa cidade, 

65% utilizaria um telemóvel para o fazer e 75% pagaria se o preço rondasse os 3€ a 5€. 

 

Resultado do questionário online 

Nos questionários realizados com a ferramenta online foram obtidas 247 respostas. 

Destes, 92% respondeu que seguiria uma história pela cidade e 57% pagaria por uma história. 

Quanto ao meio de seguir a história, neste questionário foi pedido aos inquiridos que 

assinalassem de 0 a 3 estrelas quais os meios pelos quais gostariam de ter acesso à história, 

se seria através de um contador de histórias, um telemóvel ou um livro. Foram obtidas as 

seguintes pontuações médias: 

 Um contador de histórias: 2.19/3 

 Um telemóvel: 1.75/3 

 Um livro: 2.11/3 

 

Conclusões das entrevistas e questionários 

Apesar dos resultados dos inquéritos online não serem demasiado favoráveis, achámos que 

valeria a pena avançar na criação deste projeto e realizar testes com a mesma.  

Concluímos que existe interesse por parte do público em geral em seguir histórias nas cidades 

e, de uma boa parte deste, de criar histórias e publicá-las para vender ou oferecer. Isto levou a 

que a startup Lost in Reality seguisse com a criação da aplicação e com os testes com a 

mesma. 

 

Na secção da Proposta será descrito qual a abordagem que o Lost in Reality adotou para 

aumentar a oferta de histórias mais diversificadas, facilitar a obtenção da informação e tornar a 

experiência de explorar uma cidade numa vivência imersiva e divertida. 
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Contribuições 
 

Com este trabalho foi proposto a criação uma aplicação móvel para permitir a narração de 

histórias localizadas em locais específicos de uma cidade ou vila. Estas histórias contêm texto, 

imagens e sons e são lidas em forma de jogo, devendo o utilizador percorrer um determinado 

percurso e chegar a locais específicos para poder aceder ao seu conteúdo. Todos os locais 

têm alguma peculiaridade ou interesse especial e permitem ao utilizador conhecer os aspetos 

mais pitorescos de cada cidade, passando a conhecer realmente a história e identidade do 

povo que aí habita. 

Estas histórias poderão ser de diversos tipos: simples jogos de localização, uma pequena parte 

da história desse sítio, lendas ou romances, passando por mistérios ou simples desafios. 

Esta aplicação permite que cada utilizador tenha uma experiência totalmente personalizada e 

distinta de outros utilizadores, tornando cada visita uma experiência única que se afasta das 

típicas visitas turísticas planeadas e pré-formatadas, que não dão espaço a que cada um 

descubra aquilo que mais lhe interessa em cada sítio. 

Ao permitir que as pessoas publiquem as suas próprias histórias, o LIR mostra também ao 

turista os sítios mais recônditos e preferidos pela população local, contanto não só as histórias 

de livros mas também as pequenas histórias do dia-a-dia, que vão permitir um verdadeiro 

conhecimento da cultura e interesses dessas pessoas. 

Esta aplicação deverá estar ligada a uma plataforma web de criação de histórias já existente, 

também desenvolvida no âmbito deste projeto, onde deve ir buscar as histórias que o utilizador 

poderá ver e jogar. 
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Trabalho Relacionado 
 

Existem neste momento diversos sistemas de narração digital que vão desde simples 

plataformas de narração de histórias contadas pelos utilizadores até sistemas localizados 

turísticos, passando por experiências nas cidades utilizando carros guiados por GPS. 

Nesta secção serão listadas algumas das plataformas e sistemas que estão em mais direta 

competição com a aplicação proposta, irá ser também brevemente descrito onde a aplicação 

se distingue das plataformas já existentes. 

 

Áudio-guias 
 

Existem nas cidades mais turísticas, diversos áudio-guias com os quais um turista pode 

percorrer a cidade e obter informações relevantes sobre determinados monumentos ou locais 

da cidade. Empresas como GoCarTours criam histórias que os turistas podem seguir com o 

recurso a um veículo que alugam (Gocar Tours, 2015). 

Estas plataformas têm o conteúdo curado por profissionais o que garante a qualidade do 

mesmo, no entanto impede que qualquer um possa criar uma história para ser seguida por 

amigos, familiares ou mesmo desconhecidos (Gocar Tours, 2015). Isto significa que estes 

sistemas não têm uma componente de crowdsourcing. 

O facto do conteúdo destes ser muito turístico também leva a que a experiência seja muito 

semelhante de guia para guia e muito limitativa, não podendo ser adaptada ao gosto e 

personalidade de cada turista. 

Outra grande limitação é o facto de ao ser um carro não permitir ao turista andar por ruas 

limitadas a peões, nem conhecer os recantos mais escondidos de uma cidade que 

normalmente não estão acessíveis a viaturas. Estes veículos estão também limitados a dois 

ocupantes não permitindo ter uma experiência com toda a família. 

 

JiTT – Just in Time Tourist E StoryTrail 
 

O JiTT oferece também uma aplicação mobile que guia o utilizador pela cidade explorando-a 

(JiTT, 2015). O conceito é mais parecido ao deste projeto, no entanto foca-se mais no vídeo 

como meio de narração e tal como os áudio-guias e guias turísticos, o conteúdo é curado e 

desenvolvido por parcerias. O JiTT não se encontra por enquanto disponível em Portugal.  

 

O StoryTrail é uma startup que obteve recentemente financiamento na Portugal Ventures, cujo 

produto é uma aplicação análoga a um áudio-guia, mas com vídeos (Story Trail, 2015). Os 

utilizadores instalam uma aplicação, e têm acesso a pequenos vídeos nos quais pessoas 

mostram alguns dos seus pontos preferidos da cidade, referindo alguns factos históricos assim 

como comentários pessoais sobre o local. A aplicação ainda se encontra em desenvolvimento. 

 



 

15 
 

Geocaching e Stray boots 
 

Geocaching é um jogo onde qualquer utilizador pode colocar em locais escondidos uma cache 

com uma mensagem, objeto ou desafio que depois partilha com outros utilizadores usando 

apenas a sua coordenada GPS.  

Existem diversas aplicações móveis, que facilitam a utilização deste serviço, ajudando na 

criação de caches, possibilitando aos utilizadores comentar caches específicas e listando as 

caches que se encontram na proximidade. Estas aplicações são interfaces ao serviço online e 

baseiam-se no seu conteúdo. 

O Geocahing é um jogo que tem uma crescente popularidade, com 20266 utilizadores ativos só 

em Portugal e mais de 2 milhões em todo o Mundo ( Groundspeak, Inc, 2015). Esta aplicação 

não se foca na narração de histórias mas sim a exploração da natureza com uma componente 

grande de jogo. 

 

O Stray boots é um jogo do gênero “caça ao tesouro” (Stray Boots Inc, 2015). Também se 

baseia numa aplicação móvel e numa plataforma web de criação, no entanto não explora um 

conceito de história, sendo dado ao utilizador (ou equipas de utilizadores) desafios que para 

serem resolvidos exigem que este explore e percorra a cidade ou local. Este tem também uma 

vertente de conteúdo criado por utilizadores, em que estes podem colocar no mapa pontos de 

interesse para mais tarde partilhar com amigos e familiares. Esta aplicação está mais 

desenvolvida para os Estados Unidos da América, existindo apenas em 3 cidades Europeias 

(Paris, Londres e Copenhaga), não estando por isso disponível em Portugal. 

 

Plataformas de narração de histórias 
 

Existe um grande número de plataformas onde o utilizador é convidado a criar uma história e 

partilhá-la com amigos e familiares ou a publicá-la na internet estando disponível para qualquer 

um. Exemplos disso são o Narrative.ly, storehouse.co, racontr.com, exposure.co, explory.com e 

muitos outros, que consistem em plataformas que, através da web ou aplicações para 

telemóveis, permitem ao utilizador criar conteúdo em forma de narração com imagens, vídeos, 

texto e som. 

Estas histórias são estáticas, na medida em que não obrigam o utilizador a deslocar-se para 

aceder ao conteúdo. Existe no entanto a possibilidade de terem conteúdo dinâmico se o 

utilizador assim o desejar. 
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Próximos Capítulos 
 

Em seguida descrever-se-á brevemente o que se propõe com este projeto e quais os seus 

objetivos. Ir-se-ão expor todos os requisitos que esta aplicação implica, primeiro os requisitos 

funcionais e depois os requisitos não funcionais. 

Posteriormente explicar-se-ão quais os três modelos de implementação possíveis assim como 

as vantagens e desvantagens inerentes a cada um deles e o motivo de escolha do modelo 

aplicado. 

Expor-se-ão dois casos de uso desta aplicação e explicar-se-á detalhadamente qual é a 

arquitetura do sistema. Finalmente irão ser explicados os testes efetuados para testar a 

aplicação, apresentando-se e comentando-se os resultados dos mesmos.  
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Proposta 
 

No contexto de criação e leitura de histórias, propus-me a neste projeto desenvolver uma 

aplicação que possibilita ao leitor ler uma história localizada no espaço. 

Esta aplicação apoiar-se-á na plataforma web já existente de criação de histórias que irá ser 

responsável por guardar os dados dos utilizadores, bem como as suas histórias. A plataforma 

web guardará todas as histórias do sistema e permitirá através de um serviço RESTfull (Alex 

Rodriguez, 2015) que as histórias sejam descarregadas. 

Uma vez que existem diversos Sistemas Operativos móveis, propus-me desenhar a arquitetura 

e escolher a tecnologia a utilizar para o desenvolver pensando na implementação multi-OS, 

para que no futuro se pudesse implementar em Android, IOS e Windows Phone, sendo estes 

os 3 principais sistemas existentes de smartphones no mercado atual. 
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Requisitos da aplicação 
 

Neste capítulo descrevem-se os requisitos definidos como importantes na aplicação móvel. 

Estes requisitos dividem-se em dois tipos: funcionais e não funcionais. 

Os requisitos funcionais são aqueles que descrevem a funcionalidade da aplicação e os seus 

componentes. Estas funcionalidades poderão ser descritas através da definição dos 

comportamentos, valores de input e resultados esperados da aplicação. 

Os requisitos não funcionais descrevem as características que o sistema deverá respeitar, 

como a definição de tempos de resposta máximos, questões de segurança ou estabilidade do 

sistema. 

 

Requisitos Funcionais 
 

O sistema é composto por diferentes funcionalidades, sendo estas despoletadas por ação do 

utilizador ou por um estímulo externo ao dispositivo, como a aquisição de uma nova 

localização. 

Em seguida é exposto um diagrama (figura 1) que descreve os casos de uso da aplicação, 

centrados no utilizador. 

Este diagrama aborda as funcionalidades finais da aplicação. Este trabalho focou-se apenas no 

desenvolvimento das funcionalidades mais relevantes para conseguir provar o conceito. 

Assim, o desenvolvimento das seguintes ações do utilizador (mencionadas abaixo) não estão 

no âmbito deste projeto e serão discutidas na secção de trabalho futuro: 

 Compra de histórias 

 Criação de histórias 

o Criação de Postos 

o Publicação de Postos 
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FIGURA 1 - CASOS DE USO 
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Requisitos Não-Funcionais 
 

Sendo uma aplicação para correr em sistemas móveis, a definição dos requisitos não 

funcionais são essenciais para conseguir ter métricas eficientes para que a aplicação resultante 

seja rápida, gaste poucos recursos e seja fácil de utilizar. 

 

Para a aplicação móvel, identificaram-se os seguintes requisitos não funcionais, que poderão 

ter relevância: 

 Disponibilidade 

 Capacidade 

 Documentação 

 Eficiência 

 Tempo de bateria 

 Uso da memória 

 Tamanho da aplicação 

 Extensibilidade 

 Gestão de falhas e Tolerância a falhas 

 Performance 

 Tempo de resposta 

 Tempo de arranque  

 Fiabilidade 

 Segurança 

 Estabilidade 

 Usabilidade 

 

 

Disponibilidade 
 

A aplicação mobile deve correr utilizando a rede de dados 3G/4G ou Wifi. Visto que uma das 

possíveis utilizações da aplicação irá ser numa cidade estrangeira a utilização das redes de 

dados móveis poderão significar custos elevados ao utilizador. Assim é necessário haver um 

mecanismo de cache ou pré-carregamento das histórias para que a aplicação consiga correr 

mesmo sem o acesso à internet. 

 

  



 

22 
 

Capacidade 
 

Ao desenvolver esta aplicação foi necessário ter em consideração a quantidade de histórias 

que poderão ser guardadas no dispositivo, bem como a quantidade de histórias que o utilizador 

irá poder listar do servidor.  

Neste requisito o espaço utilizado na memória interna e o tempo que a aplicação poderá 

demorar a listar todas as histórias do servidor são algumas das métricas importantes a avaliar. 

 

 

Eficiência 
 

Este requisito não funcional tem um conjunto elevado de métricas que poderão ser utilizadas 

para o quantificar como: 

- Utilização da bateria 

- Utilização da memória RAM 

- Tamanho da aplicação 

- Utilização da memória Interna 

 

Performance 
 

Neste requisito quantifica-se a velocidade da aplicação a realizar as tarefas e/ou desenhar as 

interfaces. As métricas passiveis de serem utilizadas são: 

- Tempo de resposta nas ações do utilizador 

- Tempo de arranque da aplicação 

- Tempo de listagem das histórias 

 

Gestão de falhas e tolerância a falhas 
 

Visto que o sistema está a ser desenhado para correr em dispositivos móveis, irá estar sujeito 

a condições que por vezes falham, como ligações de dados intermitentes ou lentas, fraca 

receção de sinal GPS ou localização imprecisa.  

Também poderão ocorrer erros de interface gerados por uma sobrecarga no processador do 

dispositivo, devida a esta ou outras aplicações que possam estar a correr. 

No desenho deste sistema será necessário avaliar a capacidade de deteção destas e outras 

falhas, bem como criar mecanismos que sejam capazes de superar estas situações com o 

mínimo de transtorno para o utilizador. 
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Extensibilidade 
 

Aqui ter-se-á que avaliar a facilidade de criação de novas funcionalidades no sistema. Existe a 

possibilidade de ser necessário adaptar a aplicação móvel às necessidades específicas de um 

cliente, para tal é essencial que a extensibilidade do sistema seja boa. 

 

Fiabilidade e Estabilidade 
 

Neste requisito não funcional avaliar-se-ão o tempo entre falhas do sistema e a estabilidade do 

sistema. A aplicação deverá correr com o mínimo de falhas e deverá proporcionar uma 

experiência o mais limpa e sem problemas possível. 

 

Segurança 
 

A avaliação da segurança da aplicação é outro requisito importante a ter em consideração. 

Visto que a aplicação irá ter sistemas de compras e histórias reservadas a utilizadores 

específicos será fundamental avaliar o nível de segurança que a aplicação tem. 

Não pode ser possível um utilizador mal-intencionado aceder a dados de outro utilizador, bem 

como a histórias que não lhe estão atribuídas. 

 

Requisitos não funcionais que terão de ser quantificados 
 

Embora todos os requisitos descritos acima sejam importantes, apenas irão ser quantificados 

uma parte destes, visto que para avaliá-los a todos e implementar mecanismos capazes de os 

garantir seria uma tarefa cujo tempo iria exceder o tempo disponível para este projeto. 

Identificar-se-ão dentro desta lista um conjunto dos requisitos que irão ser quantificados e 

avaliados e dentro destes, um subconjunto daqueles que serão implementados neste projeto, 

bem como os testes necessários para os quantificar. 

 

Requisitos que irão ser quantificados 
 

Serão quantificados os seguintes requisitos: Eficiência, Gestão de falhas e tolerância a falhas, 

Performance e Estabilidade.  

Apesar de a segurança ser fundamental nesta aplicação, não será avaliada nem implementada 

no âmbito deste trabalho pois um sistema mobile realmente seguro exige um estudo exaustivo 

e abrangente de todas as funcionalidades e comunicações com o servidor. 

Serão estes os Requisitos não funcionais que serão quantificados, avaliando-se também de 

uma forma superficial a capacidade que a aplicação tem para lhes dar resposta. 
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Requisitos que irão ser implementados 
 

Eficiência 
 

Consumo de Bateria – Criar-se-ão mecanismos de monitorização e gestão do consumo de 

bateria pela aplicação.  

 

Utilização da memória 
 

Será quantificada a memória utilizada e procurar-se-á eliminar possíveis fugas de memória 

causadas por componentes da aplicação. 

 

Performance 
 

Tempo de arranque 

Será avaliado o tempo que a aplicação demora até estar operacional. 

 

Tempos de Resposta 

Serão avaliados os tempos de resposta às ações do utilizador e, sempre que não seja possível 

acelerar o processo, criar-se-á um mecanismo de carregamento faseado para que o utilizador 

tenha de esperar o mínimo de tempo possível por respostas do sistema. 

 

Receção de dados do servidor 

Será avaliado o tempo de carregamento das histórias do servidor e implementado um sistema 

de paginação, para que a quantidade de informação obtida do servidor seja menor e o 

utilizador seja capaz de explorar as histórias sem tornar o sistema lento. 

 

Dados em disco 

Também se avaliará a quantidade de informação que está a ser guardada na memória interna 

e será criado um sistema de gestão de memória que limpe os dados que deixem de ser 

necessários manter guardados, de forma a evitar que informação desnecessária sobrecarregue 

o sistema. 
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Resumo dos requisitos não funcionais 
 

Requisitos Avaliado Implementado

Disponibilidade

Capacidade

Documentação

Eficiência sim sim

Tempo de bateria

Uso da memória sim sim

Tamanho da aplicação

Extensibilidade

Gestão de falhas e Tolerância a falhas sim

Performance sim

Tempo de resposta sim sim

Tempo de arranque sim sim

Responsivo 

Fiabilidade

Segurança

Estabilidade sim

Usabilidade  

TABELA 1 - RESUMO DOS REQUISITOS 
 

 

Na tabela 1 encontram-se listados o resumo dos requisitos não funcionais, bem como a ação 

tomada neste projeto relativamente aos mesmos. 
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Modelo de Implementação 
 

Atualmente existem 3 abordagens na criação de sistemas multiplataforma: 

- Implementação nativa pura – Nesta abordagem é necessário implementar a aplicação no 

código nativo, utilizando a linguagem nativa de cada um dos sistemas operativos. Para Android 

será necessário utilizar o Android Studio e programar em Java, para IOS será necessário 

utilizar o XCode da apple, com o iOS SDK e programar em Objective-C e finalmente, para 

Windows Phone será o Visual Studio com a programação feita em C#. 

- Sistema hibrido – Nesta abordagem apenas é necessário programar numa linguagem de 

programação, tradicionalmente Html e Javascript. À semelhança de um website, toda a 

aplicação é desenhada utilizando tecnologias web, que são depois corridas recorrendo a um 

único componente nativo, o web view. A aplicação tem acesso a algumas funcionalidades do 

sistema operativo através de chamadas utilizando javascript.  

- Sistema gerador de código nativo – Neste sistema é também utilizada apenas uma linguagem 

e sdk, no entanto difere do sistema hibrido, visto que ao compilar este sistema gera código na 

linguagem e sdk nativos, que depois compila e produz código nativo. 

 

Vantagens e desvantagens 
 

Existem vantagens e desvantagem nas 3 abordagens referidas as quais serão seguidamente 

expostas. 

 

Implementação nativa pura 
 

Nesta abordagem a grande vantagem é o facto de serem utilizadas as ferramentas 

desenhadas para desenvolver a plataforma específica, o que torna mais fácil o acesso a todas 

as funcionalidades do sistema em questão. Além disso, é a abordagem que produz a aplicação 

com potencial para ter a melhor performance. 

A grande desvantagem consiste em que, se for necessário implementar a mesma aplicação 

nos diversos sistemas, obriga ao desenvolvimento de 3 aplicações separadas em cada um dos 

sistemas e sdk, o que torna o desenvolvimento mais lento e a manutenção das aplicações mais 

difícil, ou obriga à criação de equipas específicas para cada uma das plataformas, tratando a 

aplicação como 3 projetos diferentes (Android, 2015), (iOS, 2015) e (Microsoft, 2015). 
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Implementação Hibrida 
 

Neste método a grande vantagem é a de se utilizar um sistema universal de criação de 

interfaces e lógica de programação, além de que o desenvolvimento web é dos mais utilizados, 

o que simplifica bastante a criação da aplicação.  

Somando-se a esta facilidade, outra grande vantagem é que a aplicação final tem um visual 

idêntico em todas as plataformas e sistemas, inclusive web. Isto deve-se ao facto de a que toda 

a aplicação é desenvolvida nesta linguagem e de se utilizar uma web-view para a visualizar. 

A grande desvantagem desta abordagem é tornar a aplicação pouco responsiva. Uma vez que 

a aplicação é desenhada quase exclusivamente em html e javascript, leva a que esteja pouco 

otimizada para os sistemas móveis, nomeadamente no desenho gráfico e processamento de 

dados. A aplicação é interpretada em runtime, e não é compilada, o que leva a que muitas 

vezes não tenha capacidade de ser fluida. 

Existe também a dificuldade de acesso às funcionalidades nativas dos sistemas. Para que tal 

seja possível é necessário que os SDK Híbridos possuam as APIs acessíveis por Javascript e, 

embora existam uma grande quantidade de sistemas de desenvolvimento híbridos, ainda não 

existe uma oferta que tenha à partida acesso a todas as funcionalidades nativas das diversas 

plataformas; verifica-se no entanto que as que são mais utilizadas começam cada vez mais a 

estar implementadas (Cordova, 2015) (Ionic Create amazing apps, 2015). 

 

Implementação utilizando um sistema gerador de código nativo 
 

Esta abordagem tenta obter o melhor dos dois mundos; por um lado utiliza um único código e 

sdk e por outro compila para nativo.  

O gerador pega no código único e gera os códigos dos diversos SO’s compilando depois este 

código e criando as aplicações nativas. A grande vantagem é a aplicação final ter uma 

performance parecida à aplicação criada nativamente. Porém, o facto de haver grandes 

diferenças nas implementações e filosofias nas plataformas móveis, leva a que esta geração 

não seja trivial, o que por sua vez limita o acesso a algumas funcionalidades do sistema 

operativo. Este SDK permite, em quase todos os casos, implementar código específico para 

cada plataforma, o que ajuda a colmatar alguns erros existentes nas suas bibliotecas e aceder 

às funções nativas dos dispositivos. 
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Casos de uso da aplicação 
 

Nesta secção serão descritos dois casos de uso da aplicação que expõem os vários módulos. 

Os casos de uso base que a aplicação expõe é a listagem de histórias do servidor e o início de 

jogo de uma história pela parte de um utilizador. 

 

Listagem das histórias 
 

 

Neste caso de uso, o utilizador poderá aceder à listagem das histórias disponíveis ao utilizador, 

como está ilustrado no diagrama de sequência da figura 2. 

Ao abrir o ecrã das histórias publicadas, a interface efetua um pedido de histórias ao módulo 

StoryManager que, por sua vez, devolve as histórias que já tiver no dispositivo e desencadeia o 

processo de ir buscar mais ao servidor. 

  

FIGURA 2 - DIA. SEQUENCIA LISTAGEM DE HISTÓRIAS 
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Correr uma história 
 

 

FIGURA 3 - DIA. SEQUENCIA CORRER UMA HISTÓRIA 
 

Neste caso de uso, ao carregar no botão “Play” do ecrã dos detalhes de uma história o 

utilizador inicia, no módulo StoryManager, o processo de aquisição de localização e 

actualização do estado da história seleccionada.  

Na figura 3, está ilustrado o diagrama de sequência para o caso de uso de correr, ou jogar uma 

história, englobando três módulos principais, o StoryManager, o LocationManager e o 

NotificationManager. 

Nas próximas secções descrever-se-á a arquitetura da aplicação e estes casos de uso serão 

utilizados para justificar as escolhas tomadas na mesma.  
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Arquitetura do sistema 
 

Nesta secção descrever-se-á a arquitetura da aplicação móvel. 

Começará por uma vista geral da aplicação, listando-se as diferentes camadas e as interações 

entre as mesmas e terminará com uma descrição de cada uma das camadas aplicacionais 

explicando-se a sua função e a maneira como foi implementada. 

 

Vista Geral 
 

A aplicação deve ter diversas camadas arquiteturais. Estas camadas servem para abstrair 

funcionalidades e simplificar a implementação e manutenção do sistema. Foram identificadas 4 

camadas principais a implementar ilustradas na figura 4: 

● Serviços - Camada onde se localizam os serviços de persistência e comunicação com 

a web-app. 

● Acesso a Serviços - Camada de ligação entre os Serviços e a camada de Domínio. 

● Domínio - Onde está a lógica de domínio da mobile-app incluindo a leitura de histórias, 

sistemas de notificações e localização. 

● View - Camada onde se encontram os elementos visuais da mobile-app. 

 

FIGURA 4 - DIA. MÓDULOS 
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A escolha desta arquitetura é suportada por 2 princípios: Encapsulamento e separação de 

responsabilidades: 

- Encapsulamento – Garante que as camadas do sistema expõem apenas uma pequena API 

sobre a qual se realizam todas as funcionalidades existentes nesta, escondendo todos os 

detalhes de implementação. Com esta característica o sistema permitirá a alteração da 

implementação da funcionalidade, sem partir as camadas que as utilizam. 

- Separação de responsabilidades – Todos os componentes do sistema deverão ter uma 

missão clara e bem definida, ficando bem explícitos os limites de cada um.  

 

Definição das camadas 
 

Serviços 
 

Nesta camada estão todas as funcionalidades que utilizam serviços externos à aplicação, como 

a plataforma web de criação de histórias, o sistema de ficheiros e o sistema de base de dados 

do telefone. 

Foi criada esta separação entre os serviços e a camada de negócio, para facilitar a separação 

de responsabilidades. Deste modo, caso seja necessário alterar a implementação de um dos 

serviços, desde que as API se mantenham as mesmas, torna-se numa tarefa localizada sem 

que haja necessidade de substituir uma grande quantidade de código disperso pelos diversos 

módulos.  

Esta metodologia foi utilizada ao longo do projeto, e foi útil tanto no desenvolvimento como na 

manutenção do código. 

A camada de serviços será composta por 3 packages: FileSystem, Database e 

RemoteServiceLayer. Também aqui se respeitou o princípio de encapsulamento. 

 

FileSystem 

Foi decidido implementar este package para englobar todas as operações de que o sistema 

dispõe para guardar e aceder a ficheiros guardados no sistema de ficheiros do dispositivo. 

Exporá as funções habituais deste, como criar, apagar, mover e copiar ficheiros, mas criará 

também objetos stream que permitam a escrita e leitura de ficheiros. 

A sua implementação é fortemente suportada por polimorfismo uma vez que a implementação 

específica nos diversos sistemas operativos é escondida através de uma classe abstrata. 

 

Database 

Este componente abstrai a base de dados SQLite implementada nos diversos sistemas 

operativos. Assim como o FileSystem, esta é suportada pelo polimorfismo. 
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O sistema de base de dados foi baseado em SQL. A utilização de um sistema relacional para 

guardar os dados das histórias foi decidido para facilitar o acesso e procura das histórias, caso 

o dispositivo não se encontrasse ligado ao servidor, como no caso de estar sem rede de dados. 

RemoteServiceLayer 

 

 

Esta camada, ilustrada na figura 5, é onde se encontra a lógica de comunicação com a web-

app. 

Foi utilizada a biblioteca PortableRest (AdvancedREI, LLC. and Robert McLaws, 2013) para 

implementar esta funcionalidade, não havendo necessidade de criar código específico nos 

diversos SO’s. 

Esta camada expõe diversos métodos que vão desde a autenticação do utilizador, até à 

listagem de histórias e descarregamento de uma história para jogar. 

 

ServiceAccess 
 

Esta camada, ilustrada na figura 6, tem a responsabilidade de ligar a camada de domínio à 

camada de serviços, lidando com os objetos de domínio e com a API dos serviços. 

Foi respeitado o princípio de encapsulamento na implementação desta camada, sendo que os 

objetos Json recebidos pelo serviço de ligação ao servidor são convertidos em objetos de 

domínio antes de serem passados para a camada de domínio. 

Está dividida em três sub-camadas: a camada ServiceAccessLayer, DataAccessLayer e uma 

camada com 3 classes de ajuda à tradução de objetos Json em objetos de domínio. 

 

 

FIGURA 6 - DIA. CLASSES SERVICEACCESS 
 

FIGURA 5 - DIA. CLASSES REMOTESERVICELAYER 
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ServiceAccessLayer 

 

Camada que abstrai os serviços remotos da plataforma web. É composta pelo serviço de login 

e serviço de histórias. 

Esta camada contem os módulos que comunicam com a aplicação web. A comunicação é feita 

utilizando Json, e esta camada traduz os objetos recebidos em objetos de domínio.  

Foi utilizado uma biblioteca que facilita a tradução de objetos complexos Json em objetos de 

domínio. Esta biblioteca chamada Json.NET (Newtonsoft, 2015), foi escolhida por ter uma 

performance bastante boa, quando comparada com outras bibliotecas disponíveis, e um 

suporte bastante avançado para objetos Nested, ou seja, propriedades complexas dentro dos 

objetos. 

 

DataAccessLayer 

 

Esta camada, esquematizada na figura 7 é onde se encontra a lógica de persistência da 

mobile-app, como por exemplo a lista local de histórias, o estado das histórias que se 

encontram a correr e qualquer outro estado da aplicação. 

 

 

FIGURA 7 - DIA. CLASSES DATAACCESSLAYER 
 

Esta camada utiliza o serviço de base de dados para guardar o estado da aplicação para que, 

caso esta seja terminada pelo sistema operativo para recuperação de memória ou por qualquer 

outro motivo, esta seja capaz de, quando a aplicação for retomada, estar no estado da 

aplicação mais atual possível. 

Também se definiu um módulo para guardar as opções e estado do utilizador. Este módulo 

guardará as credenciais e o estado específico do utilizador, as últimas pesquisas efetuadas ou 

opções de interface. Este módulo também se liga à base de dados para guardar os dados. 

Foi decidido criar esta camada para haver uma separação concreta entre a camada de 

persistência e todas as outras camadas, apesar de criar alguma complexidade no sistema. 

Assim continuou-se a respeitar os princípios de encapsulamento e modularidade da aplicação. 
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BusinessLayer 
 

Nesta camada, ilustrada na figura 8, reside toda a lógica por detrás da interface. 

É onde se encontram os objetos de domínio da mobile-app, e é onde são geridos tanto os 

sistemas de notificação ao utilizador como os de localização do dispositivo. São também 

geridas as histórias que estão a correr. 

Esta camada é governada pelos Managers, que são classes singleton que utilizam os módulos 

da camada ServiceAccess para aceder aos dados, e expõem os dados à camada das vistas.  

 

 

FIGURA 8 - DIA. CLASSES BUSINESSLAYER 
 

NotificationManager 

 

Aqui são geridas as notificações ao utilizador. É o responsável por lançar, fechar e atualizar as 

notificações que o utilizador tem de receber, seja no decorrer de uma história, no 

descarregamento ou atualização do servidor. Este módulo está ligado diretamente aos serviços 

nativos, pelo que é necessário implementar algumas API’s que são depois implementadas 

especificamente nas várias plataformas, Android, ios e Windows phone. 

 

LocationManager 

 

É o sistema responsável por gerir a utilização dos sistemas de localização disponíveis num 

dispositivo móvel. Este sistema deve ser capaz de minimizar a energia utilizada gerindo o 

modo de acesso à localização do utilizador.  

Tal como o módulo de notificações, este tem de ser implementado com recurso a API’s e 

implementação específicas nas diferentes plataformas. 
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StoryManager 

 

Este é o módulo que regula, acede e atualiza o estado das histórias, e contem a listagem de 

histórias que a camada das views utiliza para mostrar. 

É aqui que as historias vão correr. Este sistema é notificado pelo LocationManager da 

localização do utilizador e atualiza o seu estado com este e com outros inputs. Tem de utilizar 

também o DataAccessLayer para poder guardar o seu estado regularmente, para que, caso a 

aplicação seja fechada inesperadamente, possa retomar o último estado. 

 

PhoneManager 

 

É responsável por guardar o estado do dispositivo, gerindo recursos como o estado dos 

sistemas de localização e da bateria. É ainda responsável por guardar o estado do utilizador, 

mantendo os seus dados e informações de login. Utiliza a camada de Serviços para guardar os 

dados de forma persistente. 

 

 

View 
 

É aqui que se encontram os elementos visuais da aplicação. 

Baseia-se na camada de domínio para toda a sua funcionalidade, não tendo aqui qualquer tipo 

de lógica de domínio. 

Esta camada irá ser dividida em duas subcamadas, ilustrado na figura 9: a Pages, onde se 

encontram todas as vistas que são partilhadas por todos os sistemas móveis (Android, Iphone 

e windows phone), e a camada Nativa, onde irão estar componentes que têm a necessidade de 

serem implementados ao nível do dispositivo. 

 

 

FIGURA 9 - DIA. CLASSES VIEWS 
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Pages 

 

É onde se encontram os elementos visuais que são partilhados por todas as plataformas. Estes 

podem utilizar componentes nativos, definidos em cada uma das plataformas (Android, 

WindowsPhone e iPhone), ou componentes partilhados. 

A interface é desenhada sobe o esquema MVVM (Model, View, ViewModel) no qual as Vistas 

são definidas com os respetivos controladores de forma isolada da camada que tem dados, a 

ViewModel, e esta comunica com a camada de domínio, Model, para ir buscar e tratar os 

dados. Esta separação de responsabilidades existe para que seja trivial alterar o interface sem 

ter de alterar o algoritmo para ir buscar a informação. 

 

 

Native 

 

É onde serão definidos os componentes que tenham a necessidade de ser implementados de 

modo diferente em cada uma das plataformas. Estes irão ter de implementar interfaces 

definidas nas Pages para que esta os possa utilizar. 
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Processo de desenvolvimento 
 

Nesta secção irão ser descritas algumas das fases de desenvolvimento deste projeto. 

 

Trabalho anterior 
 

Este projeto está inserido numa startup, o Lost in Reality. Assim sendo, antes de se iniciar este 

projeto de engenharia como trabalho final de Mestrado, já tinha sido criado um protótipo para 

Android, onde foi testado o conceito e desenvolvidas ideias para esta aplicação web de criação 

de histórias. 

Esse pré-projecto ajudou a definir a estrutura de dados das histórias e o método de 

empacotamento e a ter noções das funcionalidades que o módulo responsável por correr as 

histórias, o StoryManager, necessitava de ter. 

Com este pré-projecto e a aplicação web já num estado estável, começou-se a definir os 

requisitos da aplicação, as suas funcionalidades e a sua interface de utilizador. 

 

Definição de requisitos 
 

No início do segundo trimestre, durante uma semana, a equipa do Lost in Reality esteve 

reunida em Lisboa para definir os requisitos da nova aplicação. 

Estes requisitos foram baseados na experiência e nos testes do protótipo anterior, nas ideias 

que os membros da equipa tinham e no Modelo de Negócio que se desenvolveu nessa 

semana. 

No entanto, os requisitos que surgiram nessa reunião eram requisitos de alto nível que 

definiam apenas as principais funcionalidades da aplicação, não descriminando numa listagem 

exaustiva todos os requisitos funcionais e não funcionais deste projeto. 

No final de Junho, quanto este projeto de engenharia foi iniciado e depois de acordado com o 

Professor Doutor João Garcia, foi definido o planeamento para esta tese, principais objetivos e 

prazos de entrega dos mesmos, que se encontram esquematizados na tabela 2. 
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Tarefa Duração Início Final 

Planeamento 3 dias 2014/05/14 2014/05/17 

Definição de objetivos 1 semana 2014/06/11 2014/06/17 

Trabalho relacionado 1 semana 2014/06/18 2014/06/25 

Definição de arquitetura 2 semanas 2014/06/26 2014/07/23 

Definição de testes 1 semana 2014/07/24 2014/07/30 

Férias 2 semanas 2014/07/31 2014/08/13 

Implementação 21 semanas 2014/08/14 2015/01/07 

Def. Req. Não Funcionais 1 semana 2015/01/08 2015/01/15 

Revisão Arq. & Implementação dos testes 2 semanas 2015/01/16 2015/01/29 

Finalização da aplicação 1 semana 2015/01/30 2015/02/06 

Preparação de testes 1 semana 2015/02/07 2015/02/14 

Testes & Correções 2 semanas 2015/02/15 2015/02/28 

Análises e Conclusões 2 semana 2015/03/01 2015/03/14 

Finalização do relatório 7 semanas 2015/03/15 2015/05/02 

TABELA 2 - PLANEAMENTO DO PROJECTO 
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Pesquisa de tecnologias e instalação das ferramentas 
 

Foi efetuado, após a definição dos requisitos, um estudo sobre as metodologias existentes para 

a criação de aplicações moveis num âmbito multiplataforma, cujos resultados estão resumidos 

anteriormente na secção “Modelo de Implementação”. 

Depois da decisão de utilizar a plataforma Xamarin, foi necessário comprar a licença, instalar 

as ferramentas e executar alguns testes de aplicações simples, para garantir que as 

características enunciadas correspondiam à realidade e que seriam de facto uteis na aplicação. 

 

Definição da Arquitetura 
 

No momento em que a tecnologia foi escolhida e já estando definidos os requisitos funcionais e 

não funcionais da aplicação, foi iniciado o trabalho de desenhar a arquitetura do sistema. Este 

trabalho foi protelado para depois da tecnologia pois esta tem um grande impacto na 

arquitetura, tal como ficou definido na secção “Arquitetura”. 

 

Instalação do sistema de controlo de versões 
 

Apesar de este projeto ser desenvolvido por apenas um programador, foi tomada a decisão de 

utilizar um sistema de controlo de versões para guardar o código fonte da aplicação. 

Esta decisão deveu-se principalmente a dois motivos: existir um backup permanente do código 

e existir um histórico do mesmo. 

 

Backup do código 
 

Ao utilizar um sistema de controlo de versões, principalmente um cujo servidor esteja na cloud, 

garantiu-se a segurança do código pois caso exista algum acidente com a máquina de 

desenvolvimento, desde que o programador tenha um procedimento para guardar as 

alterações no código regularmente, este fica permanentemente no servidor, disponível para ser 

recuperado sempre que for necessário. 

 

Histórico da aplicação 
 

Utilizar um sistema moderno de controlo de versões permite também retornar a um estado 

anterior da aplicação caso se cometa um erro, ou se siga por um caminho de implementação 

que mais tarde se prove ineficaz. 

Utilizando estes sistemas cria-se automaticamente o historial de todos os ficheiros de código, 

com as diferentes gerações do mesmo e temos oportunidade de investigar, em cada um deles, 

todo o historial das alterações e de apanhar erros que foram erroneamente guardados em 

gerações de código anteriores. 
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O sistema de controlo de versões utilizado foi o Git, através do serviço bitbucket.org que, para 

projetos de pequenas dimensões e poucos contribuintes, permite a utilização do serviço 

mínimo gratuitamente. 

 

 

Implementação da aplicação móvel 
 

Nesta secção irão ser descritos os avanços e tempos de desenvolvimento que os diversos 

módulos sofreram. Foi utilizado o histórico guardado no Git com auxiliar na elaboração deste 

pequeno resumo sobre a implementação. 

A plataforma Xamarin está, hoje em dia, em pleno desenvolvimento (Xamarin, 2015). Assim, no 

início deste projeto, existia um grande conjunto de problemas com as bibliotecas e API’s da 

plataforma. 

Por essa razão e pelo facto de não haver ainda um forte conhecimento da plataforma, o 

desenvolvimento começou a um ritmo lento, indo acelerando progressivamente à medida que 

se foram descobrindo as API’s e que a própria plataforma foi sendo atualizada. 

No entanto, algumas atualizações também foram prejudiciais, uma vez que algumas não eram 

retro compatíveis pelo que obrigaram à restruturação da aplicação para as integrar, o que 

custou tempo e trabalho. 

 

Fases de desenvolvimento 
 

Página de Login / comunicação com o servidor (3 semanas) 

Começou-se por desenvolver a funcionalidade de login da aplicação, pois esta era uma 

funcionalidade simples mas que obrigava à criação de bastantes módulos definidos na 

arquitetura e incluía a comunicação com o servidor de histórias. 

 

Listagem de histórias (4 semanas) 

Este foi o seguinte passo no desenvolvimento, uma vez que obrigava à criação de quase todos 

os módulos que faltavam na arquitetura, incluindo os módulos de comunicação com o servidor 

para download de histórias, os módulos de descompressão dos pacotes das histórias, de 

serialização e de-serialização da informação da história, de gravação das histórias na base de 

dados local do dispositivo (SQLite) e da interface de listagem com imagens das histórias. 

O download das histórias e respetivos ícones foi implementado de forma síncrona, carregando 

a história e, acedendo ao seu código identificador, o ícone correspondente era requisitado ao 

servidor. No entanto, ao carregar a aplicação num dispositivo de gama baixa, verificou-se que 

este método levava a um tempo de carregamento que atingia um minuto. Assim foi necessário, 

para acelerar o processo, refactorizar o código para carregar as histórias e respetivas imagens 

de modo assíncrono. Desta forma o sistema operativo podia realizar diversos downloads 

simultaneamente e acelerar o processo de carregamento da listagem de histórias. Apesar de 
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ter melhorado significativamente, reduzindo-se para menos de meio minuto o tempo de 

carregamento das histórias, verificou-se que a implementação não é escalável pois quando 

existir um grande número de histórias, não é possível descarregar todas as histórias para o 

dispositivo, este processo iria demorar uma grande quantidade de tempo para descarregar e 

listar na interface. Fica este aspeto para trabalho futuro, trocando este algoritmo por um que 

carregue as histórias de modo gradual, à medida que o utilizador chega ao final da lista no 

dispositivo, este irá então requisitar mais um conjunto de histórias ao servidor. 

 

Módulo de localização (1 semana) 

A listagem de histórias, por especificação dos parceiros do projeto, inclui uma indicação da 

distância da história ao utilizador. Assim, foi necessário implementar o módulo de localização 

para ter acesso à localização do utilizador e dessa forma poder calcular a sua distância à 

história. 

As bibliotecas do Xamarin facilitaram o acesso à localização, no entanto, para melhorar o 

consumo de bateria foi necessário implementar no módulo um algoritmo que decide se uma 

atualização vinda do sistema operativo é importante, nova e merece o processamento extra 

necessário para atualizar o estado da aplicação, que neste momento seria a medição das 

distâncias às histórias listadas. 

Este algoritmo considera 3 tipos diferentes de atualizações de localização, as por GPS, por 

Torres de sinal telefónico e Wifi. Sempre que uma atualização de um certo tipo de localização é 

recebido, este atualiza a idade para todos os restantes tipos de localização. 

Após isto, decide aceitar a nova localização se: 

 For significativamente mais recente que a última aceite 

 Caso contrário: Se tem uma precisão maior 

 Caso contrário: Se é mais recente e não tem pior precisão 

 Caso contrário: Se é mais recente, não é significativamente menos precisa, e é do 

mesmo tipo 

 Caso contrario: Ignora a nova actualização. 

Este algoritmo irá ser essencial na altura de jogar as histórias pois nessa altura, e 

contrariamente ao que acontece na listagem, o módulo StoryManager exige uma taxa de 

atualização elevada ao serviço de localização, e ao reduzir a computação a atualizações 

inúteis, este módulo consegue poupar bastante tempo de processamento desnecessário. 

 

Módulo para correr as Histórias (4 semanas) 

Nesta fase foi implementado o módulo que incluía o serviço de histórias que permite correr 

uma história. 

Este módulo foi registado nos serviços nativos de localização. Registou-se ainda como serviço 

background permanente do sistema operativo de forma a ir atualizando o estado da história no 

jogo, notificando o utilizador caso tenha sido desbloqueado um novo elemento. 
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Este serviço foi parcialmente implementado no lado nativo (Android) pois utiliza alguns serviços 

nativos que a plataforma não disponibiliza na biblioteca cross-platform. 

 

Funcionalidade do Mapa e Bússola (4 semanas) 

Nesta fase foi necessário ligar os sensores nativos dos dispositivos para ter acesso ao sensor 

gravítico e sensor magnético. 

No momento em que foi feita a tradução destes valores brutos em valores utilizáveis na 

interface, saiu um update que facilitou bastante a obtenção destes valores, uma vez que se 

abstraia do tipo de dispositivo, deixando de haver necessidade de implementar este serviço 

nos diferentes sistemas operativos. Decidiu-se então reverter o código para uma versão prévia 

e reimplementá-lo utilizando a nova API. 

Já na implementação dos ecrãs com Mapa, este mesmo update trouxe problemas e atrasou 

bastante o desenvolvimento. Este tinha um problema de Memory Leak, que se revelava 

quando se abria e fechava o ecrã muitas vezes num curto espaço de tempo. Foram criados 

mecanismos para forçar a libertação da memória, mas o problema só ficou resolvido após um 

update dos serviços por parte da equipa do Xamarim. 

Restantes módulos e correções de erros (5 semanas)  

O problema de memória dos mapas levantou também um problema escondido com a listagem 

das histórias. 

O serviço que foi criado no servidor Web que serve os thumbnails das histórias, fazendo-o com 

a resolução original da imagem, a qual pode ser muito grande. O problema consistia em que o 

componente de listagem das histórias e o componente que mostra imagens não estavam 

otimizados para imagens grandes, o que levou a uma exceção de falta de memória. 

Para o resolver, foi criado um serviço que faz o redimensionamento da imagem diretamente no 

sistema de ficheiros, pois quando feito em memória também resultava na mesma exceção. 

Com este serviço reduziu-se drasticamente a memória necessária para o ecrã de listagem de 

histórias solucionando-se assim o problema de falta de memória.  
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Testes 
 

Neste capítulo será descrita a metodologia para testar a aplicação móvel, tanto ao nível 

funcional como não funcional. 

Os testes foram desenhados para avaliar e quantificar os requisitos definidos no início do 

projeto. 

Irá avaliar-se a aplicação de duas formas distintas: testes de usabilidade onde se irá testar a 

dificuldade que os utilizadores têm em efetuar os diferentes casos de uso da aplicação, e 

testes a requisitos não funcionais onde se quantificará a utilização de alguns recursos da 

aplicação em diferentes dispositivos. 

 

Testes de usabilidade 
 

Nesta secção serão definidos os procedimentos a utilizar para testar a interface e a experiência 

do utilizador da aplicação móvel. Os procedimentos terão dificuldade incremental. Serão 

também quantificados o tempo que os utilizadores demoram a efetuar as tarefas, os erros que 

fazem e finalmente as dificuldades que possam ter sentido. 

 

Obtenção de sujeitos para testes 
 

A escolha de pessoas para efetuar os testes tem de ser ponderada pois é fácil escolher um 

grupo cujos resultados dos testes se tornam inconclusivos, mostrando tendências que 

invalidam os resultados. 

Tendo isto em consideração e visto que o Lost in Reality tem como público-alvo os adultos e 

jovens adultos, definiu-se como faixa etária pessoas de ambos os sexos entre os 17 e os 50 

anos. 

Além da faixa etária é também importante ter em consideração o background dos elementos a 

testar. Assim sendo a interface será testada em pessoas que tenham tido experiencia 

tecnológica, mas também em pessoas cujas bases não sejam tão focadas na tecnologia. 

 

Comunicação e explicação dos testes 
 

A maneira como os testes são introduzidos e conduzidos com os sujeitos e a maneira como 

são analisados tem tanta relevância como o grupo escolhido para os conduzir. 

Na introdução do teste é importante não revelar demasiado do objetivo do teste, assim como 

qual o resultado que maior ou menor valor trará ao estudo. Qualquer indicação desta natureza, 

por mais subtil que seja, influencia o comportamento dos sujeitos, o que poderá levar à 

invalidade dos resultados obtidos. 

 

 



 

45 
 

Estado iniciado e informações requeridas 
 

Nas secções seguintes será descrito o procedimento efetuado na execução dos testes. 

Descrever-se-á a abordagem aos utilizadores, bem como as informações iniciais que serão 

inquiridas para mais tarde sustentar os resultados. 

 

Base do procedimento 
 

Antes de começar os testes, os utilizadores vão ter de criar uma conta no site do 

http://lostinreality.net. Isto irá permitir-lhes efetuar o login, apesar de a aplicação ter um 

caminho direto para o início do processo de registo, este processo está concentrado no website 

e foge ao âmbito dos testes da aplicação. 

 

Passos iniciais: 

 Apresentação 

 Explicação breve: a aplicação é um jogo, do gênero de um pedi-paper onde podemos 

seguir uma história 

 Em seguida serão descritos quais os procedimentos que deve seguir e observar-se-á 

como os executa 

 (Executar os procedimentos a baixo) 

 Obter sem dar qualquer tipo de opinião, comentários, dificuldades ou questões sobre a 

aplicação 

 Recolher as seguintes informações: 

o Idade do sujeito 

o Estudos (De base tecnológica ou não) 

o Profissão (De base tecnológica ou não) 

 Questionário no final: 

o Percebeu o funcionamento da aplicação? 

o Os ecrãs estão confusos/simples? 

o Gostaria de seguir a história? 

 

  

http://lostinreality.net/
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Teste 1 – Acesso à listagem de histórias publicadas (Sem aplicação instalada) 
 

Objetivo: 

 Testar a usabilidade do acesso às histórias publicadas 

Avaliação: 

 Velocidade de acesso do utilizador 

 Número de erros cometidos 

Base de procedimento: 

 O dispositivo não deve ter processos a correr em background 

 Deve estar ligado a uma rede de dados (preferencialmente wifi) 

 A aplicação não está instalada, o dispositivo tem espaço (aprox. 30Mb) para a instalar 

 O teste começa com a página da Play Store selecionada para a aplicação do Lir 

Instruções ao utilizador: 

 Instale a aplicação Lost In Reality 

 Aceda e percorra à listagem das histórias publicadas 

 Informe-me quando tiver terminado o teste 

Passos esperados: 

 Utilizador instala a aplicação 

 Efetua o login 

 É carregada a listagem de histórias. 

 

Teste 2 – Acesso aos detalhes da história (Sem aplicação instalada) 
 

Objetivo: 

 Testar a usabilidade do acesso aos detalhes de uma história, à sua localização e 

descrição 

Avaliação: 

 Velocidade do acesso do utilizador 

 Número de erros cometidos 

Base de procedimento: 

 O dispositivo não deve ter processos a correr em background 

 Deve estar ligado a uma rede de dados (preferencialmente wifi) 

 A aplicação não está instalada, o dispositivo tem espaço (aprox. 30Mb) para a instalar 

 O teste começa com a página da Play Store selecionada para a aplicação do Lir 

Instruções ao utilizador: 

 Instale a aplicação Lost In Reality 

 Veja os detalhes da história “Cais do Sodré” 

 Informe-me quando tiver terminado o teste 

Passos esperados: 

 Utilizador instala a aplicação 
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 Efetua o login 

 É carregada a listagem de histórias 

 Encontra a história correta 

 Seleciona a história 

 

Teste 3 – Começar a correr uma história (Sem aplicação instalada) 
 

Objetivo: 

 Testar a usabilidade de começar a jogar uma história publicada 

Avaliação: 

 Velocidade do acesso do utilizador 

 Número de erros cometidos 

Base de procedimento: 

 O dispositivo não deve ter processos a correr em background 

 Deve estar ligado a uma rede de dados (preferencialmente wifi) 

 A aplicação não está instalada, o dispositivo tem espaço (aprox. 30Mb) para a instalar 

 O teste começa com a página da Play Store selecionada para a aplicação do Lir 

Instruções ao utilizador: 

 Instale a aplicação Lost In Reality 

 Comece a correr a história “Cais do Sodré” 

 Informe-me quando tiver terminado o teste 

Passos esperados: 

 Utilizador instala a aplicação 

 Efetua o login 

 É carregada a listagem de histórias 

 Encontra a história correta 

 Seleciona a história 

 

Teste 4 – Saber qual o local do próximo posto da história (Sem aplicação 
instalada) 
 

Objetivo: 

 Testar se o utilizador é capaz de perceber qual a próxima ação que deve tornar após 

começar a jogar a história 

Avaliação: 

 Velocidade do acesso do utilizador 

 Número de erros cometidos 

Base de procedimento: 

 O dispositivo não deve ter processos a correr em background 

 Deve estar ligado a uma rede de dados (preferencialmente wifi) 
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 A aplicação não está instalada, o dispositivo tem espaço (aprox. 30Mb) para a instalar 

 O teste começa com a página da Play Store selecionada para a aplicação do Lir 

Instruções ao utilizador: 

 Instale a aplicação Lost In Reality 

 Comece a correr a história “Cais do Sodré” 

 Diga-me qual o local que a história lhe pede para ir 

 Informe-me quando tiver terminado o teste 

Passos esperados: 

 Utilizador instala a aplicação 

 Efetua o login 

 É carregada a listagem de histórias 

 Encontra a história correta 

 Seleciona a história 

 Carrega em Play 

 Acede ao mapa e/ou à seta de direção 
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Testes não funcionais 
 

Quanto aos requisitos não funcionais, será implementado no código um sistema que monitoriza 

os tempos dos diversos módulos da aplicação. Este sistema irá agregar dados de performance 

e comunicará posteriormente com um serviço rest que será implementado no website do Lost 

In Reality. 

 

Identificaram-se como processos críticos os seguintes: 

 Carregar a lista de histórias do servidor 

 Carregar uma história para jogar 

 Jogar a história 

 

Teste 5 – Carregar a lista de histórias do servidor 
 

Parâmetros a testar: 

 Tempo de carregamento 

 Bateria gasta 

Base de procedimento: 

 O dispositivo não deve ter processos a correr em background 

 Deve estar ligado a uma rede de dados (preferencialmente wifi) 

 A aplicação está instalada 

 O teste começa com o icon da aplicação pronto a carregar 

 

Teste 6 – Carregar uma história do servidor para jogar 
 

Parâmetros a testar: 

 Tempo de carregamento 

 Bateria gasta 

Base de procedimento: 

 O dispositivo não deve ter processos a correr em background 

 Deve estar ligado a uma rede de dados (preferencialmente wifi) 

 A aplicação está instalada e carregada 

 O teste começa no ecrã de detalhes da história “Cais do Sodré” 

  



 

50 
 

Teste 7 – Jogar uma história 
 

Parâmetros a testar: 

 Tempo de carregamento 

 Bateria gasta 

 Performance do GPS 

Base de procedimento: 

 O dispositivo não deve ter processos a correr em background 

 Deve estar ligado a uma rede de dados (preferencialmente wifi) 

 A aplicação está instalada e carregada 

 O teste começa no ecrã de detalhes da história “Cais do Sodré” 

 

Resultados 
 

Testes com utilizadores realizados 
 

Foram realizados 16 testes com utilizadores, no entanto os 10 últimos testes sofreram de uma 

pequena alteração no procedimento: 

Na primeira bateria de testes, foi reiniciado o estado do dispositivo a cada teste. Isto levou a 

que os testes fossem mais demorados. Resolveu-se simplificar na segunda bateria de testes, 

contabilizando apenas os tempos partindo do final do teste anterior. 

Tendo em consideração que os passos necessários nos testes são simples, apesar de ter 

havido alguns erros cometidos pelos utilizadores na primeira utilização, a partir da segunda 

realizavam as tarefas de modo imediato. 

 

Utilizadores 
 

Foram realizados testes com utilizadores com idades compreendidas entre os 22 anos e os 50 

anos. 

A nível académico, 33% terminaram ou estão a terminar o curso de Engª Informática, 22% 

graduados em gestão, 11% graduado em Química, 11% com apenas o 12º ano, e dois 

elementos, um da área do Turismo de Saúde e bem-estar e outro com licenciatura em 

Matemática.  

A nível profissional, 33% são programadores informáticos, 22% são gestores, 22% 

explicadores em centro de explicações, 11% são secretários no sector público, uma é 

estagiária de receção e outra é terapeuta. 

Os resultados dos testes encontram-se descritos na tabela 3. 
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  Teste 1 Teste 2 Teste 3 Teste 4 

  Erros Tempo (s) Erros Tempo (s) Erros Tempo (s) Erros Tempo (s) 

MAX: 1 50 0 58 2 88 2 157 

MIN: 0 25 0 40 0 50 1 73 

Média: 0,375 38,625 0 49,375 0,625 72,25 1 108,125 

Mediana: 0 40 0 50,5 0,5 78 1 104,5 
TABELA 3 – RESUMO DO RESULTADO DOS TESTES FUNCIONAIS 

 

Comentários e críticas aos resultados 
 

A realização dos testes com utilizadores obteve frutos interessantes destes saíram críticas 

bastante construtivas a nível funcional e não funcional da aplicação. 

Quanto às críticas e comentários focaram-se principalmente 3 pontos principais: O tempo de 

carregamento, Melhorias de design e experiência de utilizador e Melhorias a nível de 

funcionalidades. 

 

Tempo de carregamento 

A maior critica apontada pelos utilizadores é o tempo de carregamento associado à lista de 

histórias e ao começar a correr uma história. 

Principalmente nos testes em que não estava disponível uma rede WIFI, o tempo de 

carregamento da lista de histórias teve uma média de cerca de 40 segundos. Isto deveu-se ao 

facto de a aplicação estar a carregar a lista de histórias completa e simultaneamente os 

thumbnails das mesmas.  

Associado também ao tempo de carregamento, alguns dos utilizadores tiveram a sensação de 

que a aplicação teria bloqueado e tiveram o impulso de carregar no ecrã para testar a mesma. 

Houve inclusivamente quem tivesse desistido da aplicação, carregando na tecla “back” do 

sistema. 

 

Melhorias de design 

Foram feitas sugestões bastante pertinentes em termos de interface, algumas com teor apenas 

estético, outras focaram a localização do botão “Play” no ecrã de detalhe da história, alguns 

espaçamentos para tornar a leitura mais fácil e também alguns defeitos que a aplicação tinha 

(algum texto escondido devido a títulos demasiado grandes). 

No ecrã que mostra no mapa a localização do ponto onde o utilizador se deve dirigir, foi 

criticado o facto de o mapa estar centrado no ponto destino, e não ser claro se esse ponto é 

onde o utilizador se encontra, o ponto atual na história ou realmente para onde se deve dirigir. 

Foi feita a sugestão de o mapa aparecer com um zoom suficiente para mostrar tanto o ponto do 

posto como o ponto onde o utilizador se encontra atualmente. 

No ecrã onde mostra o posto atual, foi sugerido colocar uma indicação de que o utilizador deve 

ir ao mapa ou direção e se deve deslocar para desbloquear os próximos capítulos da história. 
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No ecrã dos detalhes da história foi sugerido adicionar alguma informação relevante à história, 

como o número de sítios da mesma, a distância prevista que o utilizador terá de percorrer e 

uma estimativa do tempo esperado para percorrer a mesma. 

 

Melhorias de funcionalidade 

A nível das funcionalidades da aplicação, foram feitas algumas sugestões: 

 Existir uma indicação do progresso que o utilizador fez na história. 

 No ecrã da direção, deveria haver uma indicação ou sugestão de percurso para 

alcançar os próximos pontos. 

 Haver um sistema de rating das histórias. 

 

Conclusões dos testes com utilizadores 
 

Como acontece com a maioria das aplicações cujo conteúdo é extenso, deveria ter sido 

implementado um mecanismo de descarregamento gradual das histórias do servidor. Isto 

levaria a que o utilizador tivesse possibilidade de interagir com a aplicação bastante mais cedo 

e assim ter uma experiência bastante mais atrativa. Futuramente irá ser implementado na 

aplicação a funcionalidade de carregamento gradual.  

Serão também implementadas as pequenas correções a nível da interface que foram 

apontadas pelos utilizadores.  

Algumas sugestões que requerem funcionalidades mais avançadas, como a das indicações de 

percurso, serão realizadas em trabalho futuro. Primeiro testar-se-á se realmente são funções 

necessárias à aplicação, e em caso afirmativo, serão implementadas. 
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Testes não funcionais 
 

Nesta secção irão ser descritos os testes não funcionais realizados. 

Os testes foram realizados num telemóvel de gama média, Sony Xperia M2 Aqua, Android 

4.4.4 com um processador Quad-Core 1.2GHz, 1GB de RAM e GPS com Assisted-GPS (o 

GPS utiliza a localização de torres de controlo para conseguir acelerar o processo de obter a 

localização). 

Visto estarem bastantes dependentes da comunicação com o servidor é importante revelar as 

condições da rede no início e no final dos testes, o que se encontra descrito na tabela 4. 

 

  Ping Vel. Download Vel. Upload 

Início 68 ms 19,99 Mbps 13,83 Mbps 

Final 59 ms 32,6 Mbps 13,2 Mbps 

TABELA 4 – REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 

 

 

Teste 5 – Carregar as histórias do servidor 
 

Foram realizados 10 testes de carregamento das histórias. 

A aplicação demorou no máximo 21.834s a carregar as histórias do servidor e no mínimo 

16.986s. 

O tempo de carregamento médio foi 19.3s. 

A bateria gasta, durante o decorrer dos testes, foi de 2 pontos percentuais, pelo que se pode 

concluir que se perde cerca de 0.2% a descarregar a listagem de histórias e os respetivos 

thumbnails. 

A quantidade de dados gasto neste teste foi de aproximadamente 39.98MB. 

 

Teste 6 – Carregamento das Histórias 
 

Foram igualmente realizados 10 testes de carregamento de algumas histórias. Ou seja, testou-

se o início de jogo de algumas das histórias da lista de histórias publicadas. O Teste terminava 

no momento em que a interface mostra o primeiro posto. Este processo incluía o download da 

história do servidor, bem como descompactar, de-serializar e mostrar os dados do primeiro 

posto. 

A aplicação demorou no máximo 10,212s a carregar a história e no mínimo 3,787s. 

O tempo de carregamento médio foi de 7,2s. 

Tal como os testes anteriores, a bateria gasta durante estes testes foi de 2%, o que se traduz 

num gasto médio de 0.2% pelo carregamento de uma história.  
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Teste 7 – Jogar uma História 
 

O último teste dos requisitos não funcionais consistiu em jogar, durante 5 minutos, uma 

história. Para este teste foi utilizado a história “Cais do Sodré”. 

Foi medido o consumo de energia e a performance do GPS. 

Este teste foi executado em duas fases distintas: na primeira o ecrã ficou ligado o tempo todo e 

na segunda o ecrã foi desligado, sendo apenas ligado de minuto a minuto para garantir que o 

GPS estava funcional e a aplicação estava a correr. 

A performance do GPS foi sempre bastante boa e demorou sempre menos de 10s para obter a 

primeira posição. Isto deveu-se ao facto de a aplicação, ao começar, pedir a localização GPS 

para calcular as distâncias das histórias ao utilizador. 

Foram executados 4 testes de 5 minutos com o ecrã sempre ligado e outros 4 com o ecrã 

desligado. 

Nos testes com ecrã ligado gastaram-se 8 pontos percentuais de bateria, o que levou a uma 

média de 2% de bateria por cada 5 minutos de jogo com o ecrã ligado, enquanto que com o 

ecrã desligado gastaram-se durante todos os testes 3 pontos percentuais, o que dá uma média 

de 0.75% de bateria por cada 5 minutos de jogo com o ecrã desligado. 

 

Conclusões dos testes não funcionais 
 

Tempo de carregamento 

O tempo médio de carregamento das histórias não é aceitável, tendo em consideração que o 

utilizador fica bloqueado à espera que esta termine de o fazer, quase vinte segundos de 

loading é um tempo em que a maioria dos utilizadores não tem paciência para esperar, como 

foi comprovado nos testes com utilizadores. Por exemplo, a aplicação Google maps demora, 

no mesmo dispositivo, cerca de 5 segundos a abrir, e cerca de 10s a estar pronta para ações 

do utilizador. 

Para melhorar o carregamento da aplicação irá ser feito um carregamento gradual das 

histórias, em que apenas parte das mesmas são requisitadas ao servidor e, só quando o 

utilizador se aproxima do fim da lista, é que são pedidas mais histórias. Deste modo o utilizador 

terá oportunidade de interagir com a aplicação muito mais cedo. 

Quanto ao carregamento da história para jogar, os testes revelaram um tempo aceitável de 

espera, no entanto, com redes mais lentas, este tempo poderá prolongar-se bastante. Para que 

o utilizador não estranhe este processo e tenha a sensação de que a aplicação está 

bloqueada, será mostrada uma indicação do progresso no carregamento da história.  

 

Utilização da bateria 

Quanto à utilização da bateria, a aplicação teve um consumo semelhante a outras aplicações 

da mesma categoria, como Google maps (Google Inc, 2015) ou My Tracks (Google Inc, 2015), 

quando utilizados no mesmo dispositivo. 
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Trabalho futuro 
 

Os testes com utilizadores e os testes não funcionais, revelaram algumas falhas ao nível de 

performance, especificamente no download e listagem de histórias. Por indisponibilidade de 

tempo, não foi possível refactorizá-lo antes da entrega deste trabalho. 

O algoritmo que irá ser implementado, irá carregar assincronamente as histórias do servidor e 

as respetivas imagens. Este carregamento irá diferir do atual pois irá carregar as histórias 

gradualmente, apenas requisitando as novas histórias quando o utilizador chega ao final da 

lista, semelhante ao que acontece em diversas aplicações móveis e web, como a Play Store do 

Google, ou aplicações de feed de notícias, como o Feedly. 

Além da correção de erros, houve algumas funcionalidades que foram colocadas fora do 

âmbito deste projeto, mas que têm de ser implementadas na aplicação, dentro do contexto da 

startup Lost in Reality. É o caso da loja de histórias, onde o utilizador tem acesso a histórias 

pagas e passa por um processo de compra para adquiri-las, e a criação de histórias no 

dispositivo móvel para que o utilizador possa criar histórias simples, utilizando a câmara do 

dispositivo móvel e as funcionalidades de localização. 

Quanto aos requisitos não funcionais que não foram abordados, ficarão também para trabalho 

futuro. Será feita uma gestão da quantidade de dados utilizados pela aplicação, notificando o 

utilizador, principalmente quando o dispositivo se encontra ligado à rede telefónica e não a uma 

rede Wifi. 

A aplicação terá também de gerir o espaço que utiliza no dispositivo, dando a opção ao 

utilizador de guardar ou descartar as histórias da memória do telefone, bem como uma noção 

da quantidade de dados que a aplicação está a utilizar. 

Irá também ser efetuada um estudo de segurança da aplicação, para perceber se utilizadores 

mal-intencionados e com acesso a dispositivos desbloqueados têm a capacidade de aceder a 

funcionalidades restritas do servidor, aceder a histórias pagas ou a informações confidenciais 

de outros utilizadores, e ainda se é possível a criação de histórias que maliciosas que tenham a 

capacidade de bloquear ou de alguma forma alterar o comportamento da aplicação. 

Finalmente, irão ser implementadas as aplicações para ios e Windows phone. Implementando 

as funcionalidade nativas que sejam necessárias para tal. 
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Conclusões do projeto de engenharia 
 

A narração de histórias encontra-se em quase todos os aspetos da vida no ser humano. A Lost 

in Reality está a trabalhar para conseguir criar um novo meio de leitura de histórias, levando o 

leitor a percorrer locais para conseguir ler a história, estando os elementos da história ligados 

com o local onde são desbloqueados. Para conseguir lançar este projeto, a startup necessita 

de uma aplicação que consiga dar aos utilizadores esta experiência e com isto, começar a criar 

uma carteira de utilizadores, tanto para ler ou jogar as histórias como para criar e partilhar as 

mesmas. 

Neste projeto de engenharia assumiu-se o desafio da criação de uma aplicação móvel, ligada a 

um servidor web, já criado, que fosse capaz de listar as histórias, descarregar o conteúdo de 

uma história escolhida pelo utilizador e proporcionar a leitura da mesma fazendo uso de 

diversos sistemas de sensores dos dispositivos móveis. 

O trabalho realizado teve a envolvência de um grande conjunto de tecnologias, técnicas e 

algoritmos de programação. Desde a realização até à conclusão do produto, foram realizados 

os diversos passos de engenharia necessários para garantir uma boa execução do projeto. 

Começando pela definição de um plano de ação, com tarefas concisas e prazos de entregas, 

seguindo-se posteriormente para a definição de requisitos e de uma arquitetura ponderada que 

cumprisse os princípios de modularidade e separação de responsabilidades. 

O processo de implementação teve um início atribulado por alguns problemas na plataforma 

utilizada, devido principalmente a algumas falhas nas bibliotecas disponibilizadas e tempo de 

aprendizagem das ferramentas. 

Na fase final foram realizados testes com utilizadores e de performance da aplicação. Estes 

revelaram alguns pontos a aperfeiçoar em trabalho futuro, os quais foram descritos nas 

secções de conclusão dos testes funcionais e não funcionais. 
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