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Resumo 
 

 

A tecnologia GPS permite que, de uma forma fácil e barata, se possa 

desenvolver um sistema de localização com óptimo desempenho. Actualmente 

existem vários módulos comerciais M2M (Machine to Machine) que incorporam 

um receptor GPS e um módulo GSM, sendo o tamanho deste reduzido. Nesta 

dissertação propõe-se desenvolver uma solução de localização baseada num 

dispositivo M2M. A solução proposta consiste no desenvolvimento de duas 

aplicações Java. A primeira é executada num servidor e é responsável pela 

recepção dos dados provenientes dos módulos através de um canal de dados 

GPRS. Dados esses que são depois introduzidos numa base de dados. A 

segunda aplicação fornece um interface entre o utilizador e a base de dados. 

Esta é responsável por ligar-se a base de dados, descarregar os dados aí 

existentes e, através do Google Earth, apresenta-los sobre a camada 

geográfica existente. 
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Abstract 

 

GPS technology allows that, in an easy and inexpensive, we can develop a 

tracking system with optimum performance. Nowadays there are several M2M 

(Machine to Machine) commercial modules. They incorporate a GPS receiver 

and a GSM module, with a reduced size. In this dissertation is proposed to 

develop a tracking solution based on an M2M device. The proposed solution is 

based on the development of two Java applications. The first runs on a server 

and is responsible for receiving data from the modules via a GPRS data 

channel connection. These data are then entered into a database. The second 

application provides an interface between the user and the database. It is 

responsible for connecting to the database, download the data contained 

therein and, through Google Earth, presents them over the existing geographic 

layer. 
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Capítulo 1 INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

 

A necessidade de localizar surge, essencialmente, por questões militares, associada à 

navegação. Exemplo disso, são os faróis que permitem aos navios conhecer a sua posição 

relativamente à terra. A evolução de diversas áreas tecnológicas, como a electrónica, reflectiu-

se neste campo e trouxe novas formas de localizar. 

Um marco importante, no percurso de evolução dos sistemas de localização, é o 

desenvolvimento e implementação do sistema de posicionamento global, GPS. Mais uma vez, 

este é um sistema desenvolvido no âmbito militar. Sustentado por uma rede de satélites 

geoestacionários, permite, conhecer a posição em coordenadas geográficas (latitude, longitude) 

em qualquer ponto do globo. 

Inicialmente, apenas usado para fins militares, a liberalização para utilização por parte 

de civis levou à sua popularização e ampla utilização. Esta tecnologia, barata e simples para o 

utilizador, revolucionou os sistemas localização e navegação. 

 

No campo das telecomunicações, a evolução foi, nos últimos anos, feita a uma 

velocidade vertiginosa. Os sistemas de comunicação móveis estão, completamente, implantados 

nas sociedades. O grande responsável por este fenómeno é o sistema GSM. Este conseguiu tornar-

se um standard de comunicação celular usada em todo o mundo, tornando possível a um 

utilizador estar contactável em quase qualquer ponto do globo. Desenvolvida, sobretudo, para 

suportar tráfego de voz, uma evolução deste sistema, denominado GPRS, permitiu o tráfego de 

dados a velocidades relativamente elevadas, comparativamente ao GSM base. 

 

Há pouco tempo, os sistemas de informação geográficos (SIG) eram usados, 

exclusivamente, em ambientes empresariais. Eram, por exemplo, usados para a gestão do espaço 

por parte de agências governamentais ou em soluções para a gestão de frotas automóveis. Este 
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cenário alterou-se quando a Google lançou o Google Earth. Esta aplicação colocou à disposição 

de qualquer utilizador de um computador uma grande quantidade de dados geográficos de forma 

interactiva e de fácil utilização. Permitindo, ainda, que aquele possa personalizar a sua 

visualização com as várias camadas de informação. Convém mencionar a sua gratuitidade. 

 

Olhando para o panorama apresentado nos parágrafos anteriores, denota-se que existe 

um conjunto de plataformas que possibilita a criação de um sistema de localização que permite 

conhecer, remotamente, a posição de bens ou pessoas a um custo relativamente baixo e com 

desempenho e robustez elevado. Para tal, basta usar a informação fornecida pelo GPS e enviar 

estes dados, rapidamente, para centro que informação que os receba e processe. Estes podem 

depois ser apresentados sobre uma camada de um determinado sistema informação geográfico. 

Além dos aspectos técnicos que o favorecem, em termos de mercado, este tipo de 

sistemas tem-se desenvolvido bastante nos últimos tempos, sobretudo no campo da gestão de 

frotas. Actualmente, num mundo globalizado e em constante mobilidade, é cada vez mais 

importante ter a capacidade de conhecer e monitorizar o estado e posição de um recurso móvel, 

revelando ser uma vantagem estratégica para uma empresa ou pessoa. Desta forma, gerir e 

optimizar os recursos de forma a obter uma melhor produtividade, agindo de forma mais rápida e 

eficiente caso algum imprevisto aconteça. Se olharmos para o caso específico de uma frota de 

veículos de transporte de carga ou contentores, com a possibilidade de monitorizar o trajecto 

percorrido por cada um dos veículos, o gestor desta frota pode, facilmente, detectar as práticas 

que podem ser melhoradas dentro da sua frota, e encontrar as melhores soluções. As 

possibilidades são imensas, desde programar de antemão as rotas de cada veículo e monitorizar o 

cumprimento destas, controlar os tempos de paragem, velocidades ou outros dados que podem 

ser adicionados, como por exemplo informação fornecida por sensores de temperatura ou 

sistemas de detecção de abertura das portas. 

Usar um sistema de localização baseado em GPS pode, também, ser um elemento 

importante para combater os casos de furtos de automóveis, sobretudo quando acontece por 

carjacking, permitindo que, de forma expedita, os meios competentes reajam em conformidade. 

O mesmo se aplica a qualquer outro tipo de bem. 

A aplicação de um sistema de localização em pessoas também é uma realidade a 

explorar, havendo já soluções no mercado. Pode, por exemplo, ser uma solução para pais 

preocupados que encontrem aqui uma solução para monitorizar os passos dos filhos ou, 

simplesmente, receberem um alerta quando estes abandonam um determinado perímetro. 

 

Em termos de soluções comerciais existentes no mercado, há bastante oferta na área de 

gestão de frotas, sendo que os custos variam conforme o tipo de utilização. Uns exigem uma 

subscrição mensal pelo serviço, enquanto outros são taxados por cada vez que se pretende 

localizar o bem em causa. 
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1.2 OBJECTIVOS 

 

O objectivo global desta dissertação é desenvolver um sistema de localização baseado na 

tecnologia GPS, usando a rede GSM. Pretende-se que este sistema seja capaz de monitorizar, 

remotamente, a posição, em tempo real, de um dado utilizador em qualquer local, desde que 

munido de um dispositivo de localização. Este dispositivo é composto por um receptor GPS e um 

módulo GSM. As coordenadas recebidas por GSM são, depois, mostradas num ambiente gráfico, 

como por exemplo num mapa digital. 

Uma das premissas essenciais do sistema a desenvolver prende-se com os custos 

envolvidos. Pretende-se portanto, que a solução final tenha um custo de implementação e 

utilização reduzido, de forma a tornar viável a sua aplicabilidade no mercado. Nesse sentido, 

sempre que possível, deve-se optar por soluções gratuitas ou de baixo custo. 

A possibilidade de acesso simultâneo, por múltiplos utilizadores, é um requisito. 

 

1.3 ESTRUTURA DA TESE 

 

Esta dissertação encontra-se organizada por capítulos de acordo com a seguinte estrutura: 

No capítulo 2 é feito um apanhado de alguns dos sistemas de localização baseados em GPS. 

Aí são apresentadas algumas abordagens diferentes para o desenvolvimento, que se prendem 

sobretudo com a forma como os dados são transportados. Ainda neste capítulo é apresentado o 

sistema de localização baseado em redes celulares, bem como as técnicas usadas. 

No capítulo 3 é apresentado o conjunto de software usado no decorrer deste trabalho, 

assim com as linguagens de programação e detalhes relevantes sobre a programação. 

No capítulo 4 são apresentadas as tecnologias que servem de suporte ao desenvolvimento 

deste trabalho. 

No capítulo 5 é apresentada a solução proposta de forma a alcançar os objectivos desta 

dissertação. É fornecida uma visão detalhada do trabalho realizado, desde aplicações a 

protocolos e algoritmos desenvolvidos. 

No capítulo 6 é feita uma avaliação do trabalho desenvolvido em jeito de conclusão. É 

também apresentada uma visão deste projecto para o futuro, os possíveis melhoramentos e 

outras possibilidades que podem adicionar um valor acrescentado à solução existente. 
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Capítulo 2 ESTADO DA ARTE 
 

 

 

 

 
Actualmente, há vários sistemas de localização em diferentes plataformas. Os que se 

baseiam na tecnologia GPS são os mais comuns, uma vez que é relativamente barata, com 

cobertura mundial e boa precisão de resultados. Associada à tecnologia GPS, está uma outra que 

permite o transporte dos dados obtidos até um servidor central, onde são processados e 

visualizados. Essa, tanto pode ser uma rede móvel (GSM), um sistema de radiofrequência 

terrestre ou mesmo por satélite. 

Existem várias soluções comerciais, essencialmente usadas para gestão de frotas mas, 

recentemente, o sistema tem sido adaptado para a localização de pessoas e bens. 

 

2.1 SISTEMAS DE LOCALIZAÇÃO POR GPS 

 

2.1.1 SOBRE GSM 

 

Dos sistemas que usam a rede GSM como tecnologia de transporte de informação, é 

possível discriminar duas vertentes: os que utilizam o serviço de mensagens curtas (SMS) e outros 

que optam pela tecnologia de transporte de dados em pacotes denominada GPRS. 

Os sistemas baseados em SMSs usam um servidor WEB, ao qual os clientes acedem e 

perante o qual se identificam. A seguir, é-lhe apresentada uma lista dos seus dispositivos de 

localização. Caso deseje localizar alguns deles, faz um pedido ao servidor. Este, através de um 

modem GSM ligado a si, envia uma SMS para o dispositivo correspondente, que responde com os 

dados sobre a sua localização. Estes são usados para actualizar a localização do dispositivo num 

mapa digital, apresentado numa página Web. 
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Figura 2.1 - Sistema de localização GPS usando SMSs 

 

A arquitectura deste sistema é simples e funcional. Uma vez que o serviço de SMSs é 

bastante confiável, o serviço também o é. 

Do ponto de vista do cliente, o preço de utilização deste serviço é relativamente baixo 

quando é usado esporadicamente, uma vez que este paga por cada vez que deseja saber a 

localização de um determinado dispositivo. 

Várias soluções comerciais são baseadas neste modelo de funcionamento. Em Portugal, a 

empresa INOSAT é um exemplo de expansão na área da localização, que usa o sistema descrito. 

Esta empresa portuguesa disponibiliza uma vasta gama de produtos baseados na tecnologia GSM 

e GPS, da qual podemos salientar o INOFROTA – para gestão de frotas -, o Car Locator – 

localização de automóveis - e o Child Locator – para ser usado em crianças. 

Outro sistema deste género é o MobPharos, desenvolvido em parceria pela RN2S e a IUZ 

Technologies, sendo este sistema mais direccionado para a localização de pessoas. 

 

Outros sistemas, ainda que usando a rede GSM, utilizam a rede de pacotes GPRS para 

realizar as comunicações de dados. Esta tecnologia permite que o servidor e os dispositivos de 

localização estejam constantemente ligados, uma vez que o GPRS permite a interligação dos 

dispositivos com a rede IP. Assim sendo, a actualização dos dados no servidor pode ser feita 

periodicamente, ou à medida que surjam alterações no estado. 

 
Figura 2.2 - Sistema de localização GPS usando GPRS 

 

Neste caso, o cliente é taxado pela quantidade de tráfego que envia e recebe. Sabendo 

que o custo de uma SMS é maior que 1 Kilobyte de dados e a quantidade de dados é menor, 



[CONTROLO DE SISTEMAS M2M E INTERFACE COM GOOGLE EARTH] 

 

 
7 

 

facilmente se conclui que a opção GPRS acaba por ser, economicamente, mais vantajosa - um 

estudo feito sobre a melhor solução para este tipo de sistemas pode ser encontrado em [1] -. 

Assim sendo, outras potencialidades podem ser adicionadas ao serviço, como a possibilidade de 

monitorizar a localização dos dispositivos móveis em tempo real, e a adição de outras 

informações relevantes - como a velocidade, dados de sensores, entre outros. 

Exemplo de um sistema deste tipo é o T3, cujos detalhes podem ser encontrados em [2], 

que foi desenvolvido em parceria com a Universidade de Colima, para ser usado em contentores 

de carga. Associado a um sensor que detecta a abertura das portas, permite assim, monitorizar a 

localização do contentor, velocidade e estado das portas. Essa informação é disponibilizada 

através do Google Earth. 

 

2.1.2 SOBRE RADIOFREQUÊNCIA 

 

Um outro sistema de localização, desenvolvido numa parceria conjunta entre a Academia 

da força aérea Americana e várias outras entidades da cidade de Colorado Springs, usa a rede de 

radiofrequência do centro de controlo de tráfego da cidade para enviar os dados obtidos do GPS. 

Esta rede é composta por vários repetidores na banda de frequência entre 902 e 928 MHz. O 

sistema foi desenvolvido para ser usado nos veículos de emergência da cidade, sendo instalado 

nestes um receptor GPS e um emissor de rádio. Os dados enviados através da rede RF são 

armazenados em servidores e, depois, disponibilizados através da internet em páginas Web, ou à 

aplicações que acedem, directamente, à base de dados. 

Além de fazer a localização dos veículos quando estes circulam na cidade, foi 

implementado um sistema de repetidores do sinal de GPS dentro do hangar/garagem para que, 

mesmo quando os veículos se encontram aí, onde não existe sinal de GPS, a sua posição seja 

conhecida. 

Este sistema pode ser conhecido com mais detalhes em [3]. 

 

 
Figura 2.3 - Funcionamento do sistema desenvolvido pela AFA [3] 
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2.2 SISTEMAS DE POSICIONAMENTO COORDENADO BASEADO EM GPS 

 

Este sistema de localização é desenhado para que o utilizador, além de saber a sua 

posição, conheça a de um determinado grupo de outros utilizadores. Assim sendo, cada 

utilizador dispõe de um dispositivo portátil onde pode visualizar mapas digitais, por exemplo um 

PDA, e um receptor GPS. A posição recebida a partir do GPS é usada para mostrar, no mapa, a 

localização do respectivo utilizador. Por outro lado, cada um é responsável por, periodicamente, 

ligar-se a um servidor, através de uma ligação celular – GPRS ou UMTS – ou por WIFI, e indicar a 

sua posição. Ao fazer isso, descarrega, também, informação ai guardada relativamente à 

localização dos outros utilizadores. Essa informação é apresentada no mapa, permitindo a cada 

um conhecer a localização de todos os intervenientes. 

A descrição de um sistema deste tipo, desenvolvido no Instituto Superior Técnico de 

Lisboa, é apresentado em [4]. Este sistema permite a interacção entre os diferentes 

intervenientes, através da troca de mensagens de texto entre eles. 

 
Figura 2.4 - Arquitectura de um sistema de localização coordenado [4] 

 

 

2.3 LOCALIZAÇÃO BASEADA EM REDES CELULARES 

 

A proliferação dos sistemas celulares levou à existência de uma imensa infra-estrutura de 

suporte às comunicações – como as estações base de uma rede celular – que se encontra dispersa 

por um dado território com cobertura móvel. A partir da estrutura existente, foram 

desenvolvidas várias técnicas de localização para conhecer a posição dos dispositivos móveis 
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ligados a uma dada rede celular. As diferentes técnicas existentes baseiam-se na estimativa da 

distância entre o dispositivo móvel e uma ou mais estações base. Isto permitiu às operadoras 

fornecer novos serviços baseados na localização - Location-based services (LBS) -. Estes 

pretendem ajustar o conteúdo entregue ao utilizador, tendo em conta as suas necessidades e as 

possíveis soluções existentes à sua volta. 

2.3.1 IDENTIFICAÇÃO DA CÉLULA (CELL-ID) 

 

Cell-ID é uma técnica de localização bastante simples, em que a estimativa da posição de 

determinado dispositivo móvel, num dado instante, se baseia, somente, na posição da estação 

base que o serve – valor da latitude e longitude. A grande vantagem reside no facto desta 

técnica ser independente do tipo de dispositivo móvel usado, sem a necessidade de lhe 

acrescentar algo. É, assim, o método mais usado pelas operadoras. Contudo, a precisão é 

bastante pequena e dependente da área de cobertura da célula, podendo variar entre a centena 

de metros, em zonas com densa cobertura, e alguns quilómetros, em zonas rurais. Essa precisão 

pode ser melhorada quando os dados são complementados com informação relativa ao Timing 

Advance (TA). Este é um parâmetro usado nas estações base para estimar o tempo que um sinal 

leva a viajar entre o dispositivo móvel e a estação base [5]. 

 
Figura 2.5 - As células móveis podem ter tamanhos distintos dependo da região. Isso influencia directamente a precisão 

do Cell-ID [5] 

 

2.3.2 TEMPO DE CHEGADA (TOA) 

 

A partir da determinação do tempo que leva um sinal, proveniente do dispositivo móvel, 

a alcançar a estação base, é possível determinar a distância que os separa. Sabendo o valor da 

distância do mesmo dispositivo a três estações base distintas, pode-se estimar a posição, 

realizando uma triangulação. 
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Figura 2.6 - Cálculo da posição usando ToA. Com linhas de vista (Esquerda) e sem linha de vista (Direita) [6] 

 

A qualidade dos resultados obtidos com esta técnica depende, crucialmente, de haver ou 

não linha de vista entre o móvel e as estações base. 

 

2.3.3 DIFERENÇA ENTRE TEMPOS DE CHEGADA (TDOA) 

 

O funcionamento deste método baseia-se no uso de três ou mais estações base e no 

cálculo dos tempos de chegada de um sinal de rádio, proveniente de um dado dispositivo móvel. 

O valor da diferença temporal entre cada par de antenas é usado num processo de lateração 

hiperbólica [5], que permite determinar a posição do dispositivo móvel. Entre duas antenas, os 

pontos onde a diferença de tempos de chegada são iguais formam uma superfície hiperbólica. 

Com três antenas, o melhor que se consegue é determinar uma curva onde o dispositivo móvel se 

encontra. Como tal, é necessário obter a informação em quatro antenas para se poder concluir 

sobre a posição. 

 
Figura 2.7 – Relação da diferença dos tempos de chegada em duas antenas 

 

2.3.4 ÂNGULO DE CHEGADA (AOA) 

 

Este método determina a posição de um dado dispositivo móvel, a partir do cálculo da 

direcção/ângulo de propagação dos sinais provenientes deste, que incidem num conjunto de 

antenas. Isto é conseguido, nas estações base, através do uso de antenas do tipo sector ou com 

vários elementos. A partir da análise da força do sinal recebido, ou diferenças na fase deste, nos 

diferentes sectores ou elementos de uma antena, determina-se o ângulo de incidência do sinal. A 

combinação da informação proveniente de apenas duas antenas permite conhecer a posição [6], 
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embora a precisão aumente se o número de antenas também aumentar. Mais uma vez, o 

resultado depende, bastante, da existência de linha de vista. 

 

2.4 GPS ASSISTIDO (A-GPS) 

 

O A-GPS é uma técnica usada em dispositivos móveis equipados com receptores GPS. A 

sua utilização reflecte-se num aumento da performance de funcionamento desses receptores. O 

conceito por detrás do nome consiste na instalação de uma rede de receptores GPS nas estações 

base, logo, numa posição onde têm visão aberta para os satélites. Esta rede é ligada à rede GSM 

e, quando o dispositivo móvel pretende obter a sua localização, os dados GPS são transferidos 

para este a partir da estação base, sendo usados como referência para apressar e melhorar o 

processo. Os dados transferidos podem conter informações sobre os satélites em linha de vista ou 

outros parâmetros que só seriam obtidos depois de algum tempo. Assim, o processo de 

inicialização e localização dos satélites é concluído em menor tempo, a precisão de localização 

melhora e torna possível o funcionamento do receptor quando o nível do sinal é menor que o 

mínimo necessário ao funcionamento de um receptor sem A-GPS. 

 
Figura 2.8 - Utilização do A-GPS num dispositivo móvel 
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Capítulo 3 SOFTWARE E PROGRAMAÇÃO 
 

 

 

 

 

3.1 SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICO (SIG) 

 

Um sistema de informação geográfico (SIG ou GIS – Geographic Information System -) é 

um sistema integrado de hardware e software que fornece a capacidade de capturar, guardar, 

gerir, analisar e visualizar diversos tipos de dados georreferenciados. Estes são muito mais que 

meros mapas; podem ser dados geográficos, de natureza social, política, ambiental ou 

demográficos. Estes são inseridos numa SIG duma forma que facilite a sua análise e 

compreensão. 

 
Figura 3.1 - Modelo funcional de um SIG [7] 

 

Na Figura 3.1 pode-se ver um modelo do funcionamento dos sistemas SIG. No centro do 

sistema está uma base de dados que recebe informação em diversos formatos e de variadas 
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fontes – obtidos a partir do GPS, imagens fotográficas, medições efectuadas, mapas topográficos, 

entre muitos outros. Uma vez na base de dados, são analisados e geridos de forma a serem 

consistentes. 

A informação guardada encontra-se representada, essencialmente, nos seguintes 

formatos de dados: Vector e Raster [8]. No formato Vector os dados espaciais são representados 

como pontos, linhas e polígonos. No Raster o espaço é representado por uma estrutura de dados 

em grelha, em que cada célula tem um valor dependente da categoria a que pertence. 

 

 
Figura 3.2 - Representação do espaço nos formatos Raster (esquerda) e Vector (direita) [9]. 

 

O SIG combina diferentes camadas de dadas sobre os locais, de forma a fornecer a 

melhor informação possível sobre estes. Cada camada representa uma categoria de informação, 

por exemplo estradas, rios ou florestas. Na Figura 3.3 estão representadas as diversas camadas.  

 
Figura 3.3 - As várias camadas de um sistema SIG [10] 

 

Os produtos/aplicações desenvolvidos usam a imensa quantidade de informação contida 

na base de dados para criar um ambiente de visualização o mais completo e perceptível para o 

utilizador. Este tem a possibilidade de controlar as camadas que deseja ver, ajustando o que vê 

às suas necessidades. Muitos serviços podem ser desenvolvidos a partir dessa estrutura. 

Programas como o Google Earth ou o Google Maps são aplicações que acedem a uma base de 

dados de um SIG e publicam as informações aí existentes. Por outro lado, o MapServer ou o 

GeoServer, são um conjunto de ferramentas que permitem a interacção com um SIG, onde se 

pode efectuar a manipulação, gestão e analise dos dados. 

A OGC (Open Geospatial Consortium) é um consórcio internacional formado por mais de 

340 empresas, agências governamentais, organizações de pesquisa e universidades que, 

activamente, procuram uniformizar os standards geoespaciais [11]. Tentam que quem desenvolve 
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aplicações SIG adopte os padrões que este consórcio determina como standards, tornando, 

assim, mais fácil a interacção entre diferentes aplicações. 
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3.2 GOOGLE EARTH 

 

O Google Earth é uma aplicação Web interactiva que mostra uma representação virtual 

do globo terrestre. Essa representação é obtida através de superposições de imagens obtidas por 

satélite e avião dos diferentes pontos do globo. 

Nascida sob o nome de Earth Viewer, foi desenvolvida por uma empresa denominada 

Keyhole, fundada em 2001 [12]. Ganhou enorme visibilidade durante o inicio da invasão dos 

Estados Unidos da América ao Iraque em 2003, quando algumas estações de televisão como a 

CNN, ABC e CBS, usaram os sofisticados mapas 3D para mostrar o terreno e fazer as análises 

sobre a invasão. 

 
Figura 3.4 - Earthviewer nos ecrãs da cnn [12] 

 

Na altura, o programa tinha 3 versões distintas, sendo todas elas pagas, permitindo 

apenas o seu uso gratuito por alguns dias [13]. 

No dia 27 de Outubro do ano 2004, a Google anuncia a compra da Keyhole [14]. Além da 

empresa, os produtos e os recursos humanos passam a fazer parte do universo Google. O 

programa foi então rebaptizado de Google Earth e relançado em 2005 [15]. Além da versão paga, 

foi também lançada uma versão de utilização livre, ainda que contendo funcionalidades 

limitadas, permitindo que qualquer um tivesse acesso a Terabytes de dados geográficos – no SIG 

da Google -. Esta politica da empresa permitiu uma rápida proliferação do programa, sendo hoje 

uma referência a nível de programas de geo-navegação, um dos sucessos da Google. 

 

Figura 3.5 - A terra, vista no Google Earth. 
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Com o objectivo de aumentar cada vez mais a qualidade do seu produto, às imagens 

obtidas por satélite e avião, a Google juntou outras formas de obter imagens aéreas com 

resolução cada vez melhor, obtidas através de balões de ar quente e até aeromodelos [16]. O 

nível de resolução das imagens é dependente da região, sendo a resolução maior em regiões 

onde o nível de interesse é maior, ainda assim, excepto em alguns casos, a cobertura do globo 

dispõe de imagens com pelo menos quinze metros de resolução [17]. 

 

 
Figura 3.6 - Disponibiliza imagens de elevada resolução 

 

O programa tem várias camadas de dados geográficos à disposição do utilizador. Desde a 

localização e fotografias de diversos locais de interesse (como restaurantes, museus, hotéis), a 

possibilidade de ver o trânsito em algumas cidades, entre outras potencialidades. Além disso, é-

lhe permitido personalizar a sua visualização, através da introdução de marcadores, sobreposição 

de imagens e introdução de objectos tridimensionais. Usando a linguagem KML, esses dados são 

facilmente partilháveis. 

 
Figura 3.7 - Sobreposição de elementos 

 

Ao longo do tempo, têm sido adicionadas novas funcionalidades à aplicação. Desde um 

simulador de voo que permite sobrevoar o globo, o Sky Mode - modo em que é possível ver 

fotografias do telescópio Hubble, de estrelas, constelações, galáxias e animações dos planetas na 

sua orbita, o Street view que permite ver imagens panorâmicas das ruas a 360 graus, permitindo 

visitar os locais a partir do computador. 
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Esta disponível em várias plataformas, desde o PC, MAC, diversas distribuições Linux e 

até mesmo no iPhone OS. Recentemente foi lançado o Google Earth plugin para navegadores de 

internet, facilitando ainda mais a disponibilidade do conteúdo oferecido e permitindo outras 

formas de fazer o seu uso. 

 

3.3 KML 

 

O KML (Keyhole markup language) é um formato de ficheiro usado para codificar 

representações de dados geográficos em aplicações como o Google Earth, Google Maps e o 

Google Maps mobile. É baseado no standard XML (Extensible Markup Language) e, tal como este, 

usa uma estrutura baseada em marcadores com elementos e propriedades. 

Sendo uma linguagem de marcação, a exemplo do XML e HTML (Hypertext Markup 

Language), os ficheiros KML são processados pelas aplicações, Google Earth, Maps ou Maps 

Mobile, da mesma forma que os anteriores o são pelos navegadores Web. 

Usando o KML a partilha de dados e informações geoespaciais tornou-se simples e vulgar. 

A grande popularidade alcançada pelo Google Earth, sobretudo por ser uma ferramenta gratuita, 

trouxe ampla popularidade ao KML. 

Facilmente se podem representar dados geográficos através de pontos, linhas, polígonos, 

bidimensionais e tridimensionais, sobreposição de imagens, com total controlo sobre a forma 

como estes dados são apresentados. De facto o que de mais importante trouxe o KML 

relativamente aos standards existentes para representação de dados geográficos foi a 

simplicidade e o facto de possuir marcações específicas para realizar o “styling”/personalizar os 

elementos, marcadores de sítio e outras soluções que permitem melhorar a representação. 

Características que o seu concorrente directo, o standard aberto da OGC (Open Geospatial 

Consortium), GML (Geographic Markup Language), não possui. 

A versão 2.2 do KML foi submetida, pela Google, à OGC para ser certificado como um 

standard aberto para todos os geonavegadores. A OGC, em 14 de Abril de 2008, oficializou o KML 

como um dos seus standards, com o nome oficial de OpenGIS® KML Encoding Standard (OGC 

KML) [18] [19]. Assim sendo, além do facto da sua utilização ter sido gratuita, o código fonte da 

linguagem torna-se agora aberto a todos. Antevê-se portanto uma massificação no uso do KML no 

campo da georreferência, o que poderá obrigar outros geonavegadores a compatibilizarem-se 

com esta linguagem ou mesmo adoptá-la. Por exemplo, o Microsoft Virtual Earth é compativél 

com grande parte dos marcadores usados no KML [20]. 

O formato KMZ é apenas uma extensão para ficheiros KML comprimidos ou “zipados”. 

Dentro destes ficheiros, além dos normais ficheiros KML, é possível ter imagens e/ou objectos 3-

D, num ficheiro único. 
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Figura 3.8 - Hierarquia dos elementos na linguagem kml [19] 

 

3.3.1.1 MARCADOR DE LOCAL (PLACEMARK) 

 

O Placemark é um dos elementos mais usados no Google earth, sendo utilizado para 

marcar uma posição na superfície terrestre. Dentro deste elemento pode-se definir o tipo de 

geometria que se pretende (ponto, linha, polígono, entre outros) e definir diversas propriedades, 

tais como: a cor, tamanho, o ícone, entre outros; estas são dependentes do tipo de geometria.  

A criação de um placemark é deveras simples. Na Figura 3.9 pode-se ver o código para 

um placemark que usa a geometria Point (ponto). 

 
Figura 3.9 - Um simples placemark cujo elemento geométrico é o point [21] 

 



 Software e programação 

 

 
20 

 

A primeira linha é um cabeçalho XML, aqui se vê a sua forte ligação a essa linguagem. A 

segunda linha também é comum a todos os ficheiros KML e delimita a zona onde se situam os 

elementos. 

Dentro do placemark podemos ter vários atributos, neste caso, o name, nome do 

placemark, description, uma descrição que estará associada a um balão que aparecerá quando se 

clica sobre o placemark e o mais importante dos atributos, um elemento do tipo Geometry, que 

neste caso é o Point, e é num “filho” deste, coordinates, onde se indica a posição (latitude, 

longitude, altitude) do placemark. Dentro dum placemark pode-se representar qualquer um dos 

elementos Geometry referidos na Figura 3.8. 

A cada placemark está associado um balão, como referido anteriormente. Balão este que 

pode ser manipulado a gosto do utilizador. No atributo description, além de texto simples, é 

possível introduzir marcadores HTML. Usando o marcador “CDATA”, como é mostrado na figura 

seguinte, é possível trabalhar sobre o balão como se de uma página Web se tratasse, com todas 

as potencialidades inerentes. 

 

 
Figura 3.10 - Usando o marcador CDATA [21] 

 

3.3.1.2 DOCUMENT 

 

O elemento Document permite agrupar outros elementos. A sua utilização é essencial 

quando há vários elementos que partilham um mesmo estilo, evitando desta forma a repetição 

da escrita do mesmo estilo para os vários elementos. 
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3.3.1.3 STYLES 

 

Através do elemento styles é possível definir um conjunto de estilos e desta forma 

alterar a forma como os elementos Geometry, os que usem os referidos estilos, são exibidos. 

Entre os estilos ao dispor do utilizador estão os seguintes: LineStyle, PolyStyle, IconStyle e 

LabelStyle. 

 

• LineStyle - Define a cor e largura da linha criada por um placemark com geometry 

LineString. 

• IconStyle - Além de permitir a escolha de um ícone através do atributo Icon, é possível 

escolher a cor, escala e a orientação desse mesmo ícone. 

• LabelStyle - Define como o atributo name é desenhado. Os filhos deste atributo são, a 

cor e a escala. 

• PolyStyle - Permite a escolha da cor das linhas no desenho de um polígono, tal como 

outros aspectos relacionados. 

 

3.3.1.4 NETWORK LINK 

 

O Network Link é uma das característica mais poderosas do Google Earth/KML. Torna 

possível, a partir de um pequeno ficheiro KML, descarregar a informação contida num outro 

ficheiro KML que se encontre na máquina local, numa rede local ou mesmo disponível na 

internet. 

 

 
Figura 3.11 - Exemplo do código de um Network Link genérico 

 

Existem alguns atributos que permitem controlar a visualização do ficheiro no Google 

Earth, sempre que é feito o acesso ao KML remoto para actualizar o seu conteúdo. Em 

particular, o <refreshVisibility> determina que havendo uma actualização, a visualização seja 
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reposta àquela definida o ficheiro KML remoto; por outro lado o <flytoView>, quando activo, 

instrui o geonavegador a “voar” para a posição onde se encontra o conteúdo a visualizar. 

O atributo mais importante e imprescindível num network link é o denominado Link. 

Neste encontram-se o endereço remoto e as condições sobre como e quando se acede a este 

endereço. Dentro deste, o descendente <href> indica o endereço remoto, da mesma forma que 

se faz na linguagem HTML. Além disso, é possível escolher os parâmetros para a actualização do 

ficheiro. E a actualização pode ser feita de duas formas; baseado no tempo - usando o 

<refreshMode>, <refreshInterval> ou <expires> (usando o networkLinkControl) - ou na posição e 

movimentação da câmara, através dos parâmetros <viewRefreshMode> e <viewRefreshTime>. 

 

 
Figura 3.12 - O atributo Link e seus "descendentes" 

 

 

As vantagens da utilização do network link são várias: garante-se o acesso aos mesmos 

dados a qualquer pessoa a partir de qualquer local; são disponibilizados automaticamente aos 

utilizadores, as actualizações feitas pelo produtor dos conteúdos. Do ponto de vista do produtor, 

permite a divisão de um ficheiro com elevado tamanho em vários ficheiros, com a possibilidade 

dos dados multimédia só serem descarregados quando estritamente necessário. 
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3.4 MYSQL 

 

Uma base de dados é simplesmente uma colecção de dados, correlacionados ou não, que 

tanto pode ser texto, números ou ficheiros binários, que são guardados e organizados por um 

sistema de gestão de base de dados. 

O MySQL é, actualmente, o sistema de gestão de base de dados (DBMS) de código aberto 

mais popular. É um sistema rápido, robusto, seguro e bastante acessível. 

É o principal concorrente dos sistemas pagos que dominam o mercado como o Oracle e 

Microsoft SQL. 

De facto, a sua utilização é ampla. Desde a utilização individual para a criação de um 

pequeno Web site, à sua utilização nas maiores empresas mundiais, fazem deste sistema um 

trunfo na sua caminhada de expansão. Empresas como a Yahoo, Alcatel-Lucent, Google, Nokia, 

Youtube, Wikipedia, entre outras, delegam a este DBMS a responsabilidade de guardar os seus 

importantes dados. 

Um motivo para a sua enorme popularidade é, tal como referido, o facto de ser de 

código aberto. Isso permitiu que, rapidamente, se desenvolvesse, tornando-se cada vez mais 

robusto e com nível de compatibilidade com outros sistemas. Actualmente, este sistema é 

compatível com mais de 20 plataformas, por exemplo, Windows, Linux, OS/X, NetWare, AIX. A 

sua utilização com várias linguagens de programação, como Java, C/C++, Python, Perl, PHP, ASP, 

Rugby, esta assegurada graças a diversos drivers e módulos de interface. 

 

O MysSQL Connector/J é um driver JDBC (Java Database Connectivity) que proporciona um 

interface entre a linguagem de programação Java e DBMS MySQL. Este converte os pedidos do 

software para o protocolo de rede usado pelo gestor MySQL. Assim, a integração de uma base de 

dados a um software é bastante simples e intuitiva, uma vez que a interacção com aquela 

através do JDBC, é feita com os mesmos comandos que quando é feita directamente. 

  



 Software e programação 

 

 
24 

 

3.5 JAVA 

 

Java é uma linguagem de programação por objectos relativamente recente e que tem as 

suas raízes em outras linguagens de programação por objectos, como o C++ e Smaltalk [22]. 

Importa várias características da sua principal raíz, o C++, mas muitas funcionalidades foram 

retiradas ou simplificadas. Assim nasceu uma língua simples, poderosa e muito portável. A 

possibilidade de os programas escritos nesta linguagem poderem ser executados em várias 

plataformas, sem necessidade de adaptações, é um dos seus pontos fortes. 

 

3.5.1 AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO NETBEANS 

 

O NetBeans é um ambiente de desenvolvimento (IDE) multi-plataformas, gratuito e de 

código aberto [23]. Disponibilizado pela Sun Microsystems, esta poderosa ferramenta, além de 

permitir a escrita de código, é possível compilar e fazer debug. A grande mais-valia deste IDE, 

relativamente a outros, é a facilidade na criação e manipulação de interfaces gráficos. Toda a 

programação desenvolvida no decorrer desta tese foi realizada nesta plataforma. 

 

3.5.2 PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE 

 

Usualmente, os programas de computador têm um comportamento sequencial, vão 

executando tarefa após tarefa, seguindo um fio de execução, thread, até que o processo termine 

numa condição de saída. 

Quando existe a necessidade de criar um programa de computador capaz de realizar 

várias tarefas simultaneamente, fazer a gestão de entradas diferentes, e independentes, e gerar 

as saídas correspondentes, a implementação anterior não se aplica. Assim, restam duas soluções. 

A primeira passa por ter vários processos concorrentes independentes, lançados pelo programa, 

que realizam as várias tarefas e que através dos vários mecanismos de comunicação inter-

processos - sinais, memória partilhada, filas de mensagens, entre outros - podem comunicar 

entre si e partilhar informações. Outra solução possível, passa por ter apenas um processo, ainda 

que dentro deste existam vários fios de execução – threads - concorrentes. Tal como os processos 

concorrem entre si para obter a posse do processador, também as threads o fazem. Neste caso, 

não há necessidade de criar um canal de comunicação entre os fios de execução, uma vez que 

partilham o espaço de endereçamento; logo a partilha de informações é simplificada. Este tipo 

de programação é denominado de multithreading. Para programas que interagem directamente 

com uma rede de computadores, o multithreading é de elevada importância. 

O Java disponibiliza, de raiz, suporte para programação multithreaded. 

 



[CONTROLO DE SISTEMAS M2M E INTERFACE COM GOOGLE EARTH] 

 

 
25 

 

3.5.3 EXCLUSÃO MÚTUA 

 

Numa programação concorrente, multi-processo ou multi-thread, um dos assuntos mais 

importantes tem a ver com a partilha de recursos. Quando dois ou mais processos ou threads 

acedem, simultaneamente, a um dado recurso, existe uma elevada probabilidade de os dados 

existentes neste ficarem corrompidos. Assim sendo, o programador tem de garantir que o acesso 

a uma região de código onde se manipula um recurso partilhado, denominado região crítica, se 

faça com exclusão mútua. Cria-se, então, um árbitro que garanta que a posse do recurso é 

detida por apenas uma entidade. 

A máquina virtual do Java disponibiliza vários mecanismos de policiamento de uma 

região crítica - locks, monitores, semáforos, entre outros -. 

 

Por ter sido o usado no âmbito desta tese, apenas o semáforo será apresentado em mais 

detalhe. 

Um semáforo nada mais é, que uma variável contadora do número de permissões de 

acesso a um determinado recurso. Quando uma entidade pretende entrar na zona crítica, esta 

tenta decrementar o semáforo a fim de obter permissão. Caso o consiga, acede então a zona 

crítica, realiza as suas operações e, ao sair, incrementa o semáforo. Caso não seja possível 

decrementar, o que significa que o valor do semáforo é zero, essa entidade bloqueia, a espera 

que o valor do semáforo seja incrementado. 

Na Figura 3.13 é apresentado um exemplo simples de utilização deste mecanismo. 

 
Figura 3.13 - Utilização de semáforos em Java 

 

3.5.4 BIBLIOTECA XSTREAM 

 

Xstream é uma biblioteca do Java, simples e poderosa, que permite fazer a serialização 

de objectos em Java para XML e fazer a desserialização no sentido contrário. A grande inovação 

do Xstream relativamente a outras bibliotecas existentes com o mesmo propósito, é o facto de 

não precisar que seja feita qualquer alteração às classes para que possam ser mapeadas. Usa um 

mecanismo de reflexão que permite descobrir, dinamicamente, os atributos de uma classe e os 
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seus respectivos valores. Por cada objecto a ser convertido para XML, o Xstream tenta encontrar 

os melhores conversores da enorme lista de que dispõe, e converte cada atributo do objecto. 

Dispõe de conversores para a maioria de tipos existentes em Java. 

A estratégia de serialização é, facilmente configurada pelo utilizador, de forma a 

adequar-se as suas necessidades, através do “aliasing”/renomeação de campos, classes, 

atributos ou omissão de campos. 

Para criar um placemark simples, o código KML é o da figura seguinte. 

 
Figura 3.14 - O código KML de um placemark simples 

 

É possível obter este código, escrevendo linha a linha num ficheiro de texto, sendo para 

tal necessário mais instruções para computar tal tarefa e guardar o texto completo que compõe 

o elemento kml que se pretende representar. Por outro lado, usando esta biblioteca, o processo 

é automatizado, do ponto de vista do programador - basta criar uma classe que represente o que 

está no kml. Por cada atributo do elemento placemark, é criado um atributo (variável) dentro da 

classe, sendo o tipo escolhido de acordo com o valor que pode ter. 

 
Figura 3.15 – Exemplo de uma classe para gerar um placemark 

 

O elemento point tem um atributo, coordinates, que dele descende. Como tal, este 

estará relacionado a uma nova classe com uma variável, coordinates, do tipo que melhor se 

adequa. 

 
Figura 3.16 - A classe point 
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Não é obrigatório que as variáveis tenham o mesmo nome que os atributos, mas é uma 

prática que se aconselha uma vez que reduz o número de ajustes que se terá que fazer no 

resultado da serialização. 

 

Depois de dar valores aos atributos da classe e feita a serialização, o resultado é o 

seguinte. 

 
Figura 3.17 - Resultado da serialização I 

 

Apesar de não ser exactamente o pretendido, está bastante próximo, principalmente 

porque os nomes dos atributos são os mesmos. 

Contudo, a classe Xstream dispõe de métodos que permitem corrigir estas pequenas 

questões, manipulando o resultado final de modo a ser o pretendido. Com estes métodos é 

possível alterar o nome com que fica uma classe ou de um atributo depois de feito, a 

serialização, ou mesmo omitir um atributo. 

No exemplo apresentado, para se obter o resultado pretendido, basta proceder ao alias 

da classe placemark (linha de código abaixo), de forma a ter a designação pretendida (Figura 

3.18). 

xStream.alias("Placemark", Placemark.class); 

 

 
Figura 3.18 - Resultado da serialização II 
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Capítulo 4 TECNOLOGIAS 
 

 

 

 

 

4.1 M2M 

 

A importância das comunicações tem aumentado exponencialmente; já não são apenas os 

humanos que usam as tecnologias de telecomunicação para comunicar. Estas estão a ser, cada 

vez mais, introduzidas no domínio das máquinas. A tecnologia que permite a ligação de máquinas 

a rede, e como tal, permitindo que possa comunicar com outras ou ser monitorizada, é 

denominada M2M. Especificamente, refere-se a uma combinação de conectividade entre 

máquinas, comunicações e tecnologias de informação necessárias para ligar maquinas à 

aplicações. A evolução das tecnologias de comunicação, como o GSM, permitiu que muitos 

sistemas passassem a ser operados remotamente de forma eficiente e a baixo custo. Hoje, são 

vários os sistemas de monitorização remota, por exemplo em sistemas de domótica, gestão de 

tráfego, controlo de sensores, entre muitos outros. 

Máquina pode ser definida como tudo o que tenha propriedades mecânicas, eléctricas ou 

electrónicas, desde sistemas de refrigeração, equipamento de telecomunicações, servidores de 

dados, equipamento de segurança, entre muitos outros. 

Apesar do acrónimo M2M ser conhecido como Machine-to-Machine, este pode também ser 

conhecido como Mobile-to-Machine ou Man-to-Machine, uma vez que este engloba comunicações 

que envolvam pessoas, dispositivos e sistemas.~ 
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4.2 GSM 

No período em que houve uma grande evolução nas tecnologias de comunicações móveis, 

foram desenvolvidos e introduzidos vários sistemas, mas todos falharam o objectivo principal de 

estabelecer um standard na indústria de comunicações móveis. Em 1982, a CEPT (Conference of 

European Post and Telecommunications) formou a “Groupe Speciale Mobile” (GSM) com o intuito 

de desenvolver uma tecnologia móvel única para toda a Europa. 

Após alguns anos, a tecnologia GSM – Global System for Mobile Communication – é 

introduzida, resolvendo os problemas de estandardização e incompatibilidade. A tecnologia 

digital de multiplexagem escolhida é uma combinação de FDMA (Frequency Division Multiple 

Access) e TDMA (Time Division Multiple Access). A grande diferença e inovação foi o facto de os 

canais de sinalização e voz serem digitais – ao contrário dos sistemas de primeira geração -, por 

isso esta é considerada a segunda geração (2G) de sistemas móveis. 

Razões para tamanho sucesso mundial e longevidade prendem-se com a sua robustez. 

Além de permitir comunicações seguras e protegidas contra intrusões, a tecnologia GSM facilita 

serviços de dados, voz, fax, e-mail, voice-mail e SMS, com débito máximo de 9.6Kbps a 

14.4Kbps, dependendo da frequência de operação. 

 

4.2.1 FREQUÊNCIAS DE OPERAÇÃO 

 

A rede GSM opera a diferentes gamas de frequências. A grande maioria opera a 900 

(GSM-900) e 1800 MHz (GSM-1800), mas nalguns países do continente Americano, incluindo o 

Canada e os EUA, operam a 850 (GSM-850) e 1900 MHz (GSM-1900). Isto porque, as outras bandas 

de frequência já eram usadas. 

As designações Dual Band, Tri-Band e Quad-Band estabelecem uma diferenciação entre 

os vários dispositivos móveis, redes móveis e as respectivas frequências de operação. 

 

I. Dual-Band: Podem operar a 900 e a 1800 MHz. Estas são as mais comuns. 

II. Tri-Band: Alem de suportar as frequências Dual Band também opera a 1900 MHz. 

III. Quad-band: Estes dispositivos operam a 850 MHz, além das frequências referidas no 

ponto anterior, podendo funcionar em qualquer ponto do globo. 

 
Figura 4.1 - As frequências GSM usadas no globo [24] 
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Em torno das frequências de operação, duas bandas de frequência, cuja largura depende 

da frequência em causa, foram definidas pelo ETSI (European Telecommunications Standards 

Institute), para o standard GSM. Uma das bandas é usada para o envio de informação da estação 

móvel para a base (uplink). A outra banda é usada para o envio no sentido contrário (downlink). 

Esta divisão permite que a comunicação nos dois sentidos seja possível simultaneamente. Como 

exemplo, no GSM-900, a banda 890-915 MHz é alocada para uplink e 935-960 MHz para downlink 

[25], tendo a largura de 25 MHz e espaçadas de 45 MHz. O GSM-1800 a largura das bandas é de 75 

MHz, espaçadas de 90 MHz.  

Como já referido, o GSM usa uma combinação das técnicas de modulação FDMA e TDMA. 

Olhando mais em detalhe para o GSM-900, essa combinação é efectivada da seguinte forma: cada 

banda, de 25MHz, é subdividida em 125 portadoras com largura de banda de 200 kHz, usando a 

técnica FDMA. Sendo que uma ou mais portadoras, também designadas por canal, são atribuídas 

a cada estação base, quando é feito o planeamento da rede móvel. 

 
Figura 4.2 - Divisão do espectro em GSM-900 para uplink e downlink, e divisão das bandas em 125 canais. Canal zero não 

é usado 

 

A técnica TDMA é usada para subdividir cada canal em 8 ranhuras temporais (time slots). 

Algumas ranhuras são usadas para controlo e sinalização, enquanto cada uma das outras é 

alocada para um dado utilizador que deseja aceder aos serviços fornecidos pela rede. 

 

 
Figura 4.3 -Divisão temporal dos canais em 8 ranhuras 
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4.2.2 ARQUITECTURA DE UMA REDE GSM 

 

A rede GSM é composta por três áreas funcionais que são brevemente descritas a seguir. 

 

I. A estação móvel que normalmente é propriedade do utilizador da rede. Dentro desta há 

um cartão SIM (Subscriber Identity Module) que identifica o utilizador perante a rede 

móvel e, como tal, os serviços disponibilizados a cada um podem ser personalizados, 

sendo independente do modelo ou marca do dispositivo móvel. 

II. A estação base responsável por manter a ligação rádio com a estação móvel e 

encaminhar as ligações para o núcleo da rede. Esta é composta por duas partes: A BTS 

(Base Transceiver Station), que se encontra ligada a cada antena ou célula, mantendo o 

interface rádio com a estação móvel; a BSC (Base Station Controller) faz a gestão de 

uma ou mais BTSs, relativamente à gestão de recursos, frequências de trabalho, entre 

outros, fazendo depois a ligação com o núcleo da rede. 

III. O núcleo da rede, que fundamentalmente é o elemento principal da rede, é responsável 

pela comutação de ligações entre utilizadores móveis e entre utilizadores móveis e de 

rede fixa. Dentro deste núcleo existem ainda várias bases de dados usadas para 

salvaguardar dados cruciais para o funcionamento da rede. 

 
Figura 4.4 - Arquitectura de uma rede gsm [26] 

 

4.2.3 SITUAÇÃO ACTUAL 

 

Actualmente, GSM é a tecnologia de comunicação móvel com maior expansão a nível 

global. A GSM Association estima que 80% do mercado móvel use este standard. Duzentos e 

dezanove países e territórios usam-no, servindo mais de três milhões de pessoas, permitindo, por 

exemplo, a quem viaja aceder a serviços móveis onde quer que esteja [27]. Ainda hoje, com o 
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aparecimento do UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), os fabricantes de 

tecnologia móvel e os operadores ainda olham para o GSM como a base das comunicações 

móveis. 

 

4.3 GPRS 

 

4.3.1 SOBRE GPRS 

 

O GSM usa uma tecnologia chamada Circuit Switched Data (CSD) para transferir dados. 

Numa ligação deste tipo, entre os dois pontos de uma transferência de dados, emissor e 

receptor, tem que haver uma reserva de recursos na rede para que haja um circuito dedicado 

entre os dois pontos da rede. Para tal, é necessário passar por uma fase de estabelecimento de 

ligação, que pode ultrapassar os 30 segundos, até que a ligação esteja pronta para transferir 

dados. Havendo uma reserva de recursos, o operador cobra as ligações conforme a sua duração. 

No caso em que o tráfego é do tipo bursty, por exemplo a internet onde se tem 

transferências de rajadas de dados seguidos de momentos de “silêncio”, a tecnologia GSM é 

bastante ineficiente na utilização dos recursos da rede. 

O GPRS (General Packet Radio Services) é uma evolução do GSM, é comummente 

classificada como a rede 2.5G, uma vez que fez a transição entre a rede GSM e a rede UMTS 

(3G). Usa a tecnologia de comutação de pacotes, ao contrário da comutação de circuitos e, 

reduz, consideravelmente, os recursos ocupados na rede pelas transferências de dados. Uma vez 

que não é necessário haver um circuito dedicado entre o emissor e o receptor, os recursos da 

rede são partilhados pelos utilizadores e apenas usados quando é de facto necessário. 

Desta forma consegue-se que as transferências de dados se façam a velocidades muito 

mais elevadas, 32 a 48 kbps, com tempos de estabelecimento de ligação menores a um segundo 

[28]. 

Uma vez que o sistema de multiplexagem se mantém inalterado, algumas timeslots do 

TDMA são, estatística ou dinamicamente, alocadas para GPRS [29], passando a ser denominadas 

PDCH (Packet Data Channels). As PDCH são partilhadas pelos utilizadores. 

Uma grande mais-valia do GPRS é o facto de suportar o acesso a redes de dados que 

utilizam o protocolo IP, comum nas redes de computadores, e a redes X.25. Isto introduz a 

capacidade de conectar os dispositivos móveis às redes de computadores e, como tal, à Internet. 

Assim, abriu-se um enorme leque de possibilidades para os dispositivos móveis, como é o caso 

dos serviços Web: chat, e-mail, navegação Web, telnet, entre outros. Uma vantagem para os 

operadores e também para os clientes é o facto de as transferências de dados não serem taxadas 

pelo tempo de ligação, mas sim pela quantidade de tráfego transferido. 
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4.3.2 ARQUITECTURA DE UMA R

 

O GPRS tenta potenciar a reutilização d

implementar uma rede móvel baseada em pacotes de dados, são necessárias algumas alterações 

e evoluções na rede existente de forma a suportar os novos interfaces, protocolos e tipo de 

tráfego. Além de novos dispos

necessário efectuar actualizações de algum hardware e principalmente de software, por exemplo 

nas estações base e nas bases de dados.

 

Relativamente a estrutura GSM vista anteriormente, dois novos elementos fundamentais 

são introduzidos na rede, o SGSN

Node). 

O SGSN é o componente principal de

pacotes com a estação móvel, isso inclui fazer roteamento dos pacotes, conversão entre o 

protocolo IP e o usado entre o SGSN e o móvel.

O GGSN funciona como interface entre a rede GPRS e redes externas, IP e X.25. Para 

estas redes, o GGSN é visto como um router para uma sub

abstracção da infoestrutura GPRS às redes externas. 

34 

 
Figura 4.5 - GPRS: os pontos fortes 

 

RQUITECTURA DE UMA REDE GPRS 

O GPRS tenta potenciar a reutilização da estrutura da rede GSM existente mas, para 

implementar uma rede móvel baseada em pacotes de dados, são necessárias algumas alterações 

e evoluções na rede existente de forma a suportar os novos interfaces, protocolos e tipo de 

tráfego. Além de novos dispositivos móveis que sejam compatíveis, à estrutura existente, é 

necessário efectuar actualizações de algum hardware e principalmente de software, por exemplo 

nas estações base e nas bases de dados. 

 
Figura 4.6 - Arquitectura de uma rede gprs [8] 

Relativamente a estrutura GSM vista anteriormente, dois novos elementos fundamentais 

SGSN (Serving GPRS Support Node) e o GGSN (Gateway GPRS Support 

é o componente principal de uma rede GPRS [30]. É responsável pelas trocas de 

pacotes com a estação móvel, isso inclui fazer roteamento dos pacotes, conversão entre o 

protocolo IP e o usado entre o SGSN e o móvel. 

omo interface entre a rede GPRS e redes externas, IP e X.25. Para 

é visto como um router para uma sub-rede, uma vez que, este oferece uma 

abstracção da infoestrutura GPRS às redes externas. Quando chega dados para um determinado 

 

a estrutura da rede GSM existente mas, para 

implementar uma rede móvel baseada em pacotes de dados, são necessárias algumas alterações 

e evoluções na rede existente de forma a suportar os novos interfaces, protocolos e tipo de 

itivos móveis que sejam compatíveis, à estrutura existente, é 

necessário efectuar actualizações de algum hardware e principalmente de software, por exemplo 

Relativamente a estrutura GSM vista anteriormente, dois novos elementos fundamentais 

(Gateway GPRS Support 

. É responsável pelas trocas de 

pacotes com a estação móvel, isso inclui fazer roteamento dos pacotes, conversão entre o 

omo interface entre a rede GPRS e redes externas, IP e X.25. Para 

rede, uma vez que, este oferece uma 

chega dados para um determinado 
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utilizador móvel, o GGSN verifica se o endereço deste encontra-se activo e, em caso positivo, 

reencaminha os pacotes para o SGSN respectivo. Caso não esteja activo, os pacotes são 

descartados. Os pacotes com origem nos dispositivos móveis são encaminhados para as redes 

destino pelo GGSN. 

 

4.3.3 TIPOS DE CLASSES GPRS 

 

A classe GPRS é uma medida que permite distinguir os vários dispositivos móveis 

relativamente ao seu desempenho. 

Dependendo do número de canais de dados que um determinado dispositivo móvel é 

capaz de utilizar para transferir dados e a forma como faz a gestão destes, conforme o tipo de 

tráfego, identifica o dispositivo dentro das classes GPRS. Há uma relação proporcional entre o 

número de canais e a velocidade alcançada no downlink e uplink, uma vez que são usadas em 

simultâneo, e cada canal pode transmitir 12 kbps ou mais, dependendo do esquema de 

codificação. 

 Algumas classes (1,2,4,5,8,9) têm os canais pré-alocados, enquanto outros 

(3,6,7,10,11,12), conforme as necessidades, alocam os seus canais disponíveis para downlink ou 

uplink. 

Na Tabela 1 é apresentada a relação entre as classes GPRS mais comuns, os esquemas de 

alocação possíveis e as velocidades máximas de transferência. 

No campo sobre o esquema de alocação indica-se primeiramente o número de canais 

para download, seguido do número para upload. 

 

Tabela 1 - As classes GPRS mais comuns, relação entre número de slots e velocidades máximas 

Classe GPRS Número de 

canais 

Esquema(s) de 

alocação 

Velocidades máximas de transf. 

Upload(kbps) Download(kbps) 

2 3 2+1 8 - 12 16 - 24 

4 4 3+1 8 - 12 24 - 36 

6 4 3+1;2+2; 24 - 36 24 - 36 

8 5 4+1 8 - 12 32 - 40 

10 5 4+1;3+2;…;2+3 16 - 24 32 - 48 

12 5 4+1;3+2;…;1+4 32 - 48 32 - 48 
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4.4 TCP/IP 

 

 

4.4.1 ALGUMA HISTÓRIA 

 

O TCP/IP, Transmission Control Protocol/Internet Protocol, foi desenvolvido na década 

de 60 pelo departamento de defesa dos Estados Unidos da América. Na altura, os principais 

protocolos eram proprietários e, como tal, incompatíveis entre si. Consequentemente, as redes 

eram pequenas e sem possibilidade de se interligarem. Estas mesmas redes eram bastante 

falíveis, uma vez que, caso um nó da rede deixasse de funcionar correctamente, podia deixar 

toda a rede inoperável. 

 
Figura 4.7 - Falha no nó central da rede [31] 

 

Com o TCP/IP pretendia-se que todos os nós da rede fossem iguais do ponto de vista da 

rede, não havendo nós mais ou menos importantes que outros. Outro princípio que tem como 

objectivo tornar a rede independente de um nó central, é o roteamento dinâmico. Se os 

computadores estiverem ligados por vários caminhos, os pacotes da rede não têm que passar por 

um nó central, mas procuram o melhor caminho entre emissor e receptor. A rede torna-se mais 

imune a falhas: caso algum segmento da rede falhe, o sistema procura um caminho alternativo. 

 
Figura 4.8 - Roteamento dinâmico 

 

Ao projecto, alguns anos depois, juntaram-se outras instituições. Os primeiros passos da 

Internet que hoje conhecemos foram dados nessa altura. 
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4.4.2 TCP/IP 

 

Para que um conjunto de computadores e dispositivos de rede consigam comunicar entre 

si formando uma rede, é necessário que haja um conjunto de protocolos de rede, para que a 

forma de comunicação seja uniforme. 

Apesar de ser comum falar no protocolo TCP/IP, não se trata de todo de um protocolo, 

mas de uma pilha de protocolos de rede, onde se incluem o TCP e o IP. Estes definem um 

conjunto de regras a serem seguidos, pelos participantes da rede, e asseguram que uma 

mensagem de um qualquer remetente seja correctamente interpretada por outro qualquer 

destinatário. O nome TCP/IP deve-se ao facto destes dois protocolos terem sido os primeiros. 

Esta pilha de protocolos é responsável por um grande número de tarefas, desde o interface com 

o hardware de rede até à entrega dos pacotes à aplicação de destino. 

O modelo TCP/IP descreve as várias camadas protocolares por onde passam os pacotes 

em trânsito. 

 
Figura 4.9 - O modelo TCP/IP [49] 

 

Em cada camada estão protocolos responsáveis pela realização de determinadas tarefas 

e interface com a(s) camada(s) adjacente(s). 

 

• A camada de aplicação, “aplication layer”, fornece ao utilizador um interface com a 

rede para as suas aplicações. Oferece um grande leque de protocolos que permitem, a 

diversos tipos de aplicação, o acesso à rede. Protocolos como o HTTP, FTP e SMTP são 

alguns dos que se podem encontrar. Esta camada é responsável por formatar os dados 

provenientes das aplicações para depois serem passados à camada de transporte, e fazer 

o processo inverso. 

 

• Responsável pelo transporte e entrega de mensagens de um remetente ao seu 

destinatário, na camada de transporte encontram-se dois protocolos: TCP e UDP (User 

datagram protocol). O TCP é um protocolo orientado à ligação, como tal, entre o 

remetente e destinatário, antes de haver uma troca de dados, há uma negociação em 

que se cria uma ligação ponto-a-ponto entre eles. Essa ligação mantém-se activa até que 
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um dos dois peça ao outro o fim da mesma, havendo uma nova negociação. Caso alguma 

mensagem não chegue correctamente ao destino, esta é reenviado. A sua utilização é 

crucial em situações onde se exige que a mensagem seja de facto entregue. 

O UDP é um protocolo em que não existe a ligação ponto-a-ponto referida 

anteriormente. Como tal, o remetente depois de enviar a mensagem para a rede, não se 

preocupa se o pacote é entregue ou não. É mais usado em situações como o broadcast de 

multimédia, onde a falha na entrega de alguns pacotes não é relevante. 

A cada aplicação/processo a ser executado, que use a camada de rede, é 

atribuído um número de porto TCP ou UDP, dependente do protocolo de transporte em 

uso, dispondo cada um destes de 65535 portos. Assim, cria-se um canal específico para 

cada aplicação, evitando que as mensagens não sejam entregues ao processo errado. 

Cada mensagem transportada, transporta consigo os números do porto de origem e 

destino. Uma forma de entender o conceito é olhar para um computador como um 

prédio, identificado pelo número IP, com vários apartamentos – aplicações – sendo que a 

cada apartamento é atribuído uma caixa de correio, o número de porto. 

 

• Na camada de internet, o protocolo principal a operar é o IP. É, fundamentalmente, 

responsável pela conversão dos endereços físicos (camada de acesso à rede) em 

endereços lógicos (IP), e vice-versa. Para tal, existem ainda outros protocolos de suporte 

como o ARP, ICMP e IGMP. 

 

• Por último, a camada de acesso à rede, tem a tarefa de proceder à conversão de sinais 

físicos, eléctricos ou ópticos, transmitidos no meio físico, para o conjunto de bits 

correspondentes, e vice-versa. É ainda responsável pelo controlo do fluxo de dados, dos 

erros e do acesso ao dispositivo de rede. 

 

 

4.4.3 PERFORMANCE DO TCP SOBRE GPRS 

 

Em [29] é feito um estudo de simulação em que se testa o funcionamento do protocolo 

TCP sobre GPRS, em várias condições de canal. O TCP foi desenhado para funcionar sobre um 

canal físico, sem ter em conta as condicionantes existentes quando o canal é o ar. 

Tanto o TCP como o GPRS possuem o seu próprio mecanismo de ARQ ( Automatic Repeat 

Request), a diferença está no facto do GPRS trabalhar com pacotes mais pequenos que os do 

TCP, e a janela de espera, até um pacote ser considerado perdido (time-out), deste último ser 

variável. 

Na implementação feita do TCP sobre GPRS, o mecanismo ARQ deste último é o primeiro 

a detectar pacotes perdidos e, rapidamente, procede a várias retransmissões a fim de resolver a 
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situação, aproveitando o facto da janela de espera do TCP ser variável. Segundo este estudo, na 

maioria das situações, o protocolo TCP não chega a detectar as falhas nas transmissões. 

Uma vez que o TCP reage às perdas de pacotes com a redução da velocidade de 

transmissão, o facto do ARQ do sistema GPRS ser bastante rápido garante uma boa performance 

do sistema. 

Como é óbvio a degradação do canal também terá implicações na performance do 

sistema, mas no global é boa, uma vez que o sistema tem, também, a capacidade de se adaptar 

às variações do canal. 

 

 

4.4.4 SOCKET 

 

 

Uma socket é uma abstracção da camada protocolar TCP/IP, que permite a uma 

aplicação receber e enviar dados, de forma semelhante a ler um ficheiro de texto no 

computador local. Desta forma, uma qualquer aplicação local pode comunicar com uma outra 

remota, não tendo o programador de conhecer em detalhe as camadas TCP/IP. 

 

 
Figura 4.10 - Rede tcp/IP [32] 

 

Existem diferentes tipos de socket consoante a pilha de protocolos que este abstrai. Para 

TCP/IP há dois tipos de socket, uma para cada modo de transporte usado, TCP ou UDP. 

Do ponto de vista do funcionamento, uma Socket numa aplicação do tipo servidor apenas 

precisa de conhecer um número de porto ao qual irá estar à escuta e aceitar ligações de 

aplicações clientes. A estas, por outro lado, há que ser fornecido o número do IP do servidor e 

porto destino. 
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4.4.4.1 SOCKET EM JAVA 

 

Na linguagem de programação Java existem duas classes que permitem o uso de Socket 

na construção de aplicações. A classe Socket.class permite ligações do tipo cliente e a classe 

ServerSocket.class realiza as tarefas do servidor. 

A seguinte linha de código, cria uma nova socket do tipo cliente e irá tentar ligar-se ao IP 

127.0.0.1, no porto 8080: 

 

Socket Client = new Socket (”127.0.0.1”, 8080); 

 

Por outro lado, a linha de código seguinte, cria uma socket do tipo servidor e que irá escutar o 

porto 8080 por tentativas de ligação por parte de clientes: 

 

 ServerSocket server = new ServerSocket (8080); 

 

Através da classe Socket.class, o cliente solícita uma ligação ao servidor, caso o servidor 

a aceite, a classe ServerSocket.class retorna uma nova socket num porto diferente, criando um 

canal de comunicação específico entre este cliente e o servidor. O servidor continua à escuta na 

socket inicial, à espera que cheguem novos pedidos de ligação. 

 

 
Figura 4.11- Clientes tentam ligar-se ao servidor 

 
Figura 4.12 - Servidor aceita ligações e cria canal de 

comunicação independente por cliente 
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4.5 GPS 

 

O GPS (Global Positioning System) foi projectado e realizado pelo departamento de 

defesa (DoD) dos Estados Unidos da América, e é este quem tem total controlo sobre o seu 

funcionamento. Curiosamente, o primeiro passo para o nascimento do GPS teve origem no 

lançamento do satélite Russo, Sputnik, em 1957 [33]. O seu desenvolvimento, inicialmente, teve 

o intuito de ser uma preciosa ajuda na navegação mas, também, de ser usado para desenvolver 

uma forma de tornar as armas mais precisas, no ataque a alvos militares. 

É um sistema de rádio-navegação baseado numa rede de satélites geoestacionários, que 

fornece, com grande precisão, o posicionamento, no espaço e no tempo, e a velocidade a um 

número ilimitado de utilizadores, em terra, mar ou ar, a qualquer momento, mesmo em 

condições climatéricas adversas. 

O seu princípio de funcionamento assenta na difusão por parte dos satélites de sinais de 

rádio frequência com diversos códigos e mensagens de navegação. Dados esses, usados pelo 

receptor para determinar a sua posição, através da duração da viagem destes entre os satélites e 

o receptor. 

É um sistema complexo, com três importantes partes: os satélites que orbitam a volta da 

terra, as estações terrestres de controlo e monitorização e os utilizadores, como se pode ver na 

Figura 4.13. 

 

Figura 4.13 - Os principais segmentos do sistema GPS [34]. 

 

4.5.1 SEGMENTO ESPACIAL 

 

O segmento espacial do sistema GPS é composta por uma constelação de 24 satélites – 

havendo mais três de reserva caso algum destes falhe – dispostos em seis planos orbitais 

distintos, cada um deles é composto por quatro satélites equidistantes. As órbitas encontram-se 

a cerca de vinte mil quilómetros da superfície terrestre, estando os planos orbitais inclinados 

cinquenta e cinco graus relativamente ao plano equatorial e com separação entre si de sessenta 

graus. 
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Orbitando a uma velocidade de 3.9 quilómetros por segundo, os satélites percorrem a 

orbita completa em 11 horas e 59 minutos. 

Com este arranjo, garante-se que em qualquer parte do globo é sempre possível ter em 

linha de vista pelo menos quatro satélites – o mínimo para se obter uma localização precisa – e 

que os factores de distúrbio à constelação tenham a mesma influência em todos os satélites. 

 

 

4.5.1.1 FREQUÊNCIAS 

 

Os satélites emitem sinais em duas frequências, designadas por Link 1 a 1575.42 MHz (L1) 

e Link 2 (L2) a 1227.67MHz, usando a técnica CDMA (Code Division Multiple Access). A escolha 

destas frequências para as portadoras tem em conta várias considerações, como por exemplo: o 

tamanho da antena, os atrasos provocados na ionosfera, os atrasos de propagação no ar e ainda a 

imunidade as diferentes situações climatéricas [35]. Tanto L1 como L2 usam a modulação BPSK. 

A portadora L1 transporta o denominado código C/A (Coarce/Aquisition Code) e o código 

P (Precision Code), enquanto L2 apenas transporta este último. Quando encriptado, o código P é 

designado de código Y, o acrónimo usado é P(Y). Estes códigos serão vistos em detalhe mais à 

frente. 

 

4.5.2 SEGMENTO DE CONTROLO 

 

O segmento de controlo é composto por uma estação de controlo principal (MCS), 

localizada na base Schiriever da Força Aérea Americana, e várias estações de monitorização e 

antenas em vários locais no mundo. As estações de monitorização possuem um receptor GPS 

capaz de receber as duas frequências de operação - L1 e L2 – e, são responsáveis por 

continuamente recolher informação sobre os satélites em linha de vista. Estes dados, associados 

aos dados climatéricos locais, são transmitidos à estação principal através de um sistema de 

comunicação gerido pelo DoD. Esta processa os dados com o propósito de obter informação vital 

Figura 4.14 - Constelação de satélites GPS [68] 
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sobre os satélites: determinar a posição, velocidade e tempo do satélite, saber o estado dos 

painéis solares e baterias, conhecer os atrasos provocados pelas várias camadas atmosféricas, 

entre outros dados. Após processamento, são enviados através das antenas de transmissão, dados 

de correcção – quando necessário - para o correspondente satélite com o propósito de o manter 

na posição orbital correcta, actualizar o seu relógio e outras mensagens de navegação. 

 

 

A monitorização continua do sistema garante que o nível de precisão não se degrade ao 
longo do tempo. 

 

Figura 4.16 - Localização das estações de controlo no mundo [35] 

 

4.5.3 SEGMENTO DE UTILIZADOR 

 

Este segmento baseia-se simplesmente no receptor GPS, responsável pela recepção dos 

sinais enviados pelos satélites, descodificação e processamento destes. Depois de processados, o 

receptor apresenta ao utilizador os dados sobre a sua localização, velocidade e tempo. A oferta 

do mercado de receptores de GPS é enorme, desde um modelo simples até um que esteja 

integrado num sistema de navegação, tudo depende das necessidades do utilizador. É ainda 

possível optar por sistemas que garantem uma precisão mais elevada. 

Utilização deste sistema é ampla, desde sistemas de navegação nos carros, aviões e 

barcos, integração em dispositivos portáteis ou mesmo em sistemas militares para aumentar a 

precisão dos ataques. 

Há ainda outros sistemas que usam o relógio GPS como a sua base temporal. Esta é uma 

boa forma de manter sincronismo entre sistemas colocados em locais distantes do globo. 

 

Figura 4.15 - Configuração do segmento de controlo relativamente ao satélite 
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4.5.4 CÁLCULO DA POSIÇÃO 

 

O princípio para a obtenção da posição é bastante simples e, baseia-se no cálculo da 

distância entre o satélite e o receptor. 

Quando o relógio do receptor se encontra sincronizado com o de um satélite, este, a 

partir do tempo de viagem da mensagem recebida, calcula a distância ao primeiro satélite (S1). 

A partir desta informação é criada uma superfície esférica virtual centrada no satélite, e raio 

igual a distancia calculada, que designaremos X. O mesmo processo é efectuado para um 

segundo satélite (S2), onde se obtém uma nova superfície, cujo raio será designado Y. Da 

intersecção entre as duas superfícies esféricas, resultantes, resulta num círculo que contém 

todos os pontos onde as duas regiões se intersectam – delimitada a vermelho na Figura 4.17. 

Pode-se garantir que a posição do receptor é algures, nesse círculo. 

 

Figura 4.17 - Trilateração I. Determinar posição com dois satélites [36] 

 

Calculando a distância a um terceiro satélite (S3), pode-se garantir que, a posição do 

receptor é um dos pontos resultantes da intersecção entre a esfera centrada em S3 e o círculo 

calculada anteriormente. Resta apenas saber qual, dos dois pontos, é a localização correcta. 

 

Figura 4.18 - Trilateração II. Determinar posição com três satélites [36] 

 

Se se olhar para a terra como uma quarta superfície, um dos pontos intersecta-a, logo, o 

outro é automaticamente descartado. 

 

Este método matemático de determinação da posição, velocidade e altitude, através da 

intersecção de três superfícies esféricas, dado o centro e raio, designa-se por Trilateração. 

Também é conhecido como o sistema de tempos-de-chegada (TOA). 
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A precisão obtida no cálculo depende sobretudo da capacidade do receptor em medir o 

tempo. Isto implica que os relógios do receptor e o satélite estejam o mais próximo possível da 

perfeita sincronia para que o erro seja o menor possível. Como exemplo, uma diferença de 1/100 

segundos, entre os relógios, reflecte-se num erro de 3000 quilómetros [35]. 

 Caso os relógios os receptores fossem também atómicos, como os usados nos satélites, 

bastaria a utilização destes três satélites. Não sendo esse o caso, o sinal de um quarto satélite é 

então usado para determinar o erro do relógio no receptor e, desta forma, os resultados obtidos 

têm uma elevada precisão. 

Do ponto de vista dos fabricantes, isto permite que estes possam construir dispositivos 

receptores com relógios relativamente baratos e, ainda assim, serem precisos. 

 

 
Figura 4.19 - Determinação do erro no relógio do receptor (dt) e cálculo da posição real [37] 

 

De facto, a visão apresentada anteriormente é minimalista tendo em conta o verdadeiro 

processo levado a cabo pelos receptores. O receptor tem de receber os sinais provenientes dos 

quatro (ou mais) satélites e tratar o sinal proveniente destes, logo, os atrasos associados a cada 

um deles, como variáveis distintos de um sistema e chegar a uma solução que a posição. 

 

4.5.5 SERVIÇOS GPS 

 

O sistema GPS dois níveis de serviço baseados na precisão. O Standard Positioning Service 

para todo o tipo de uso por parte dos civis, e o Precise Positioning Service que é reservado 

apenas a entidades autorizadas. 

 

4.5.5.1 PRECISE POSITIONING SERVICE (PPS) 

 

Este serviço permite obter uma elevada precisão na localização, velocidade e tempo. O 

seu uso está limitado aos propósitos militares dos EUA e a agências governamentais 

seleccionadas. O uso por parte de civis só é possível quando aprovado pelo DoD. 
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Relativamente a precisão, este serviço garante uma precisão aproximada de 22 metros 

na horizontal, 27 metros no plano vertical e precisão no cálculo da velocidade é de 0.2 metros 

por segundo [38]. 

Para evitar o acesso não permitido a este serviço, o sinal encontrava-se controlado por 

dois sistemas criptográficos: o Antispoofing (AS) e Selective Availability (SA). Através do SA eram, 

intencionalmente, introduzidos erros, pseudo-aleatórios, nos sinais GPS com o intuito de, reduzir 

o nível de precisão - da posição, velocidade e tempo (PVT) -, para os utilizadores civis. Baseia-se 

na encriptação do código P, passando a designar-se código Y. O AS é activado em todos os 

satélites e, baseia-se na encriptação do código P, passando a designar-se código Y, como forma 

de evitar que o sinal seja replicado e usado contra a integridade do sistema. 

 

4.5.5.2 STANDARD POSITIONING SERVICE (SPS) 

 

O SPS é o serviço de livre utilização por parte dos civis, mas contém algumas limitações 

de precisão relativamente ao PPS. Este serviço fornece uma precisão aproximada de 100 metros 

no plano horizontal e 156 metros no vertical. O nível de precisão pode ser alterado em tempo de 

crise ou guerra. Apenas o Presidente do EUA tem o poder de alterar o nível de SA - degradação 

ou melhoramento da precisão. 

 

4.5.5.3 UNIFORMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Em 2002, os EUA decidiram acabar com o uso do SA e, desta forma, melhorar 

consideravelmente a precisão para os civis [39]. Anunciaram mesmo a intenção de não introduzir 

sequer essa possibilidade na próxima geração de satélites GPS. 

Testes efectuados antes e depois da desactivação do SA, cujos resultados podem ser 

vistos na Figura 4.20, mostram que a precisão que, antes, rondava os 45 metros passou a ser de 

aproximadamente 6 metros, em 95% do tempo [40]. Um ganho considerável para todos os 

utilizadores civis. 

 

Figura 4.20 - Resultado dos testes com SA (à esquerda) e sem SA(à direita) [40] 
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4.5.6 OS SINAIS PROVENIENTES DOS SATÉLITES 

 

Para poder oferecer as várias informações e, diferenciar os tipos de serviço, os satélites 

emitem diferentes sinais. 

 

4.5.6.1 CÓDIGO C/A 

 

Este código é um sinal pseudo-aleatório de 1024 bits, com período de 1 milissegundo. Por 

cada satélite está definido um código que o identifica. Tem uma trama pequena para permitir 

que os receptores, rapidamente, sincronizem com o satélite. Este é o código base para todos os 

receptores civis. 

 

4.5.6.2 CÓDIGO P(Y) 

 

Este é um código pseudo-aleatório, a 10.23 MHz, com período de 267 dias, divididos em 7 

dias. 

Os sistemas PPS usam este código. É possível conseguir uma precisão ainda melhor se 

utilizarem os dois sinais P(Y), em L1 e L2, para efectuar os cálculos. 

Muitos receptores capazes de decifrar este código, usam o código C/A para conseguirem 

uma sincronização mais rápida com os satélites, antes de começarem a interpretar os códigos 

P(Y). 

Em L1, P(Y) e C/A estão modulados em fase e quadratura, isto é, com uma diferença na 

fase de 90 graus [38]. 

 

4.5.6.3 MENSAGEM DE NAVEGAÇÃO 

 

Dentro de L1 e L2, com os sinais P(Y) e C/A, há uma mensagem de dados, a 50 Hz, 

contendo dados relativos ao satélite de origem e, dados comuns a todos os outros. A mensagem é 

composta por 25 frames com 1500 bits cada. É a partir desta mensagem que o receptor calcula o 

PVT (posição, velocidade e tempo)). 

 

4.5.7 OUTROS SISTEMAS 

 

Além do sistema Americano – NAVSTAR GPS – conhecido como GPS, existem outros 

sistemas semelhantes de rádio-navegação com o mesmo propósito, exemplo disso é o GLONASS - 

sistema Russo – e o Compass – chinês-. Galileo é o sistema de europeu de navegação e 

posicionamento e que, ao contrário dos outros, foi concebido para uma utilização civil. Este 
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sistema ainda não se encontra em funcionamento, prevendo-se que esteja em 2013. Os EUA e a 

UE (União Europeia) assinaram um acordo de cooperação que irá garantir a interoperabilidade 

entre os dois sistemas, GPS e Galileo [41]. 

 

 

4.6 NMEA 

 

A NMEA (National Marine Electronics Association) desenvolveu um conjunto de 

especificações que regem o interface entre vários dispositivos electrónicos de navegação. A 

estandardização permite que possam comunicar com computadores e outros dispositivos, do 

mesmo género. 

A comunicação com receptores GPS é definida dentro destas especificações. Muitos 

programas de computador, que permitem fazer monitorização, em tempo real, da posição, 

esperam que os dados estejam num formato NMEA. A ideia é enviar uma linha de dados – frase -, 

que contenha todos os dados PVT (posição, velocidade e tempo), e seja independente de outras 

frases. Estas são standard por categoria de dispositivos, mas cada fabricante pode definir um 

standard proprietário para os seus produtos. As frases standard começam o com carácter “$”, 

seguido de duas letras que identificam a categoria do dispositivo - GP para o GPS - mais três 

letras que definem o conteúdo. De seguida estão os dados, em ASCII, separados por vírgulas. 

 
Figura 4.21 - Exemplo de uma mensagem NMEA e respectiva legenda [42] 

 

Em [42], estão descritas as diversas frases standard do NMEA. 

 

4.7  O DISPOSITIVO DE LOCALIZAÇÃO (TRACKER) 

 

O dispositivo base deste trabalho é um tracker comercial, contendo um módulo receptor 

de GPS e outro GSM. Sobre este módulo, conhece-se o seu protocolo de comunicação e, a partir 

disso, as suas potencialidades. Segundo o protocolo, quando este tracker é ligado realiza uma 

TCP, sobre GPRS, para o endereço IP e porto pré-programado. Depois de estabelecida a ligação, 

envia uma trama a pedir que seja aceite o login no servidor. Uma vez aceite - resposta positiva 



[CONTROLO DE SISTEMAS M2M E INTERFACE COM GOOGLE EARTH] 

 

 
49 

 

por parte do servidor - o tracker envia, periodicamente, para o servidor, através da referida 

ligação TCP, uma trama contendo os dados PVT. Nessa trama, os dados estão de acordo com a 

norma NMEA 0183. A periodicidade a que o tracker envia a referida trama pode ser programada, 

a qualquer momento, por SMS ou através da ligação TCP. Este, permite, ainda, definir alarmes, 

quando um valor de velocidade é ultrapassado ou quando sai de uma cerca virtual, enviado um 

sinal de alerta. 

Cada tracker é identificado por um número que acompanha todas as tramas enviadas por 

e para este. 

Sendo o protocolo usado, protegido por direitos de autor, o seu conteúdo não será 

revelado. 
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Capítulo 5 TRABALHO DESENVOLVIDO 
 

 

 

 

 

5.1 VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO PROPOSTA 

A ideia geral do sistema desenvolvido é bastante simples. O tracker - módulo GSM e 

receptor de GPS - envia os dados obtidos do GPS (PVT) através da rede GSM, por GPRS, para um 

servidor que os introduz numa base de dados MySQL. O software-cliente acede à dita base de 

dados, descarrega-os, processa-os e mostra-os no Google Earth. 

O servidor usado neste trabalho foi desenvolvido ao longo do trabalho, onde foi instalada 

uma base de dados MySQL. Houve uma preocupação em instalar um servidor com elevado poder 

de processamento, uma vez que, numa primeira abordagem com um processador não muito 

rápido (Pentium 4) aconteciam atrasos de vários minutos entre a chegada dos dados e a sua 

disponibilização aos clientes quando os dispositivos enviavam dados em intervalos pequenos. 

 

Base de 

Dados

Ligação 

GPRS

Ligação 

GPRS

Internet TCP/IPInternet TCP/IP

Servidor

 
Figura 5.1- Funcionamento do sistema 

 

Segue-se uma descrição mais detalhada do funcionamento do sistema 

Quando o tracker se liga ao servidor é “atendido” pela aplicação que aí se encontra a 

correr e que funciona como interface – middleware - entre estes  

Ao utilizador é fornecida uma aplicação-cliente que acede à base de dados e descarrega 

as informações existentes sobre os trackers pertencentes a este cliente. Esta aplicação 



 Trabalho desenvolvido 

 

 
52 

 

monitoriza, continuamente, a base de dados e, quando são inseridas novas entradas, descarrega-

as automaticamente. Estes dados são serializados para um ficheiro KML, sendo então criado um 

ambiente de visualização, usando o Google Earth. Ao cliente, é também permitida a alteração de 

alguns parâmetros do seu tracker - periodicidade de envio dos dados PVT, modo de energia, 

pedido do dado PVT actuais -, usando a aplicação de servidor como intermediária. Este 

procedimento será explicado mais adiante. 

 

A utilização de uma base de dados, independente do utilizador, garante a integridade 

dos dados e permite que sejam acedidos por um grande número de utilizadores/clientes. 

 

5.2 APLICAÇÃO NO SERVIDOR 

Esta aplicação é responsável por manter a comunicação com os trackers e aplicações-

cliente, bem como o tratamento dos dados proveniente destes. Os trackers ligam-se a esta a fim 

de criar um canal de comunicação por onde enviam dados. Os clientes, por outro lado, ligam-se 

quando pretendem enviar um comando para um dado tracker. 

 

É uma aplicação multithread e que usa sockets para comunicar com a rede IP. Quando 

esta aplicação é iniciada, fica à “escuta” no porto definido, à espera de alguma tentativa de 

ligação. Quando esta existe e é aceite, uma nova socket é atribuída, de forma a manter um 

canal de comunicação entre o tracker e o servidor, tal como explicado em (4.4.4.1). 

 

 
Figura 5.2 - Janela Inicial do programa Servidor 

 

É, então, criada uma nova Thread, associada a essa socket, responsável pela leitura e 

processamento dos dados provenientes do canal, assim como, a escrita na socket de comandos a 

serem enviados para o tracker. 

Esta thread estará num ciclo que, começa com a verificação da existência, ou não, de 

dados na interface de leitura da socket. Em caso positivo, é feita a leitura do primeiro byte e a 

comparação desse com valores hexadecimal 0x24 ou 0x40. 

A comparação com os bytes referidos anteriormente, 0x24 e 0x40, deve-se ao facto, do 

protocolo implementado nos trackers definir que o primeiro byte das tramas enviadas é o byte 
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0x24. Por outro lado, foi definido um outro protocolo de comunicação, entre a aplicação cliente 

e a de servidor, cujas tramas se iniciam com o byte 0x40. Este protocolo será descrito em (5.4) 

O próximo passo é a leitura dos 12 bytes seguintes. Isto acontece porque nos primeiros 

13 bytes de uma trama enviada por um tracker, além de outros dados, está indicado o tamanho 

total da trama, sendo este variável. E caso seja essa a origem da trama, após ser determinado o 

tamanho total, procede-se à leitura dos restantes bytes. A trama resultante é enviada para 

análise por uma rotina que implementa o protocolo. É feita a separação dos vários campos desta, 

determinação do comando e origem, e tratamento do seu conteúdo. Caso seja necessário enviar 

uma trama de resposta, a dita rotina é responsável pela sua criação, formatação e entrega à 

thread, antes de terminar. A thread é responsável pelo envio dessa trama para o tracker a que 

está ligado. Nos outros casos onde não necessária uma trama de resposta, a rotina retorna uma 

trama vazia. 

Caso a trama tenha origem numa aplicação cliente, o protocolo define-as como tendo 

tamanho mínimo de 13 bytes. Assim sendo, após leitura, a trama recebida é adicionada a uma 

lista de pedidos, onde se encontram outras com a mesma origem. 

A última tarefa executada pela thread, antes de completar o ciclo, passa por verificar 

se, na referida lista, existe algum pedido para ser enviado ao tracker ao qual esta está ligada. 

Sendo encontrado algum, é feita a formatação de acordo com o protocolo de destino e enviado. 

 
Figura 5.3 – Diagrama de funcionamento de uma thread responsável por manter e gerir ligação ao servidor 

 

Relativamente ao protocolo TCP/IP, existe o problema em saber num dos pontos de uma 

ligação entre dois intervenientes se o outro continua ligado. Num sistema como este onde o 

estado do canal oscila bastante e os dispositivos podem ser desligados a qualquer momento, e, 

consequentemente, a ligação ao servidor é desligada sem qualquer notificação, é necessário 

criar um sistema que detecte estas situações. Como tal, foi implementada uma rotina que testa 

o canal, enviando um pequeno pacote de dados, caso determinado dispositivo não envie dados 

por um período relativamente longo. Caso o outro lado da ligação já não esteja ligado, é gerada 

uma excepção e a ligação é terminada. 
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Esta aplicação permite ainda fazer a gestão dos dados do sistema, isto é, adicionar e 

remover clientes ou trackers. 

 
Figura 5.4 - Fazer a gestão dos clientes 

 

 
Figura 5.5 - Janela onde se gere os trackers (adicionar 

e remover) 

5.2.1 USO DE SEMÁFOROS 

 

A lista, referida no ponto anterior, onde se encontram os comandos enviados pelos 

clientes é um recurso partilhado por todas as threads. Assim sendo, a zona de código onde é 

feito o acesso a este recurso é considerada de zona crítica. Assim sendo, esta é protegida por um 

semáforo garantindo que apenas uma thread pode estar dentro da mesma zona. O trecho de 

código onde é feito o acesso a este recurso encontra-se em anexo. 

 

5.2.2 TIPOS DE MENSAGENS RECEBIDAS DOS TRACKERS E ACÇÃO REALIZADA 

 

Ao ser ligado, o tracker envia ao servidor uma mensagem de autenticação no servidor. O 

servidor envia então uma trama de resposta a confirmar o sucesso da autenticação. A partir 

desse momento, encontram-se ligados por um canal comunicação. 

A partir dai, o tracker envia, periodicamente, tramas contendo a posição, velocidade e 

tempo (PVT). Quando recebe estes dados, o servidor separa-os e introdu-los na tabela 

correspondente, dentro da base de dados.  
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5.3 APLICAÇÃO CLIENTE 

 

Esta aplicação obtém os dados no servidor e usa-os para criar um ambiente de 

visualização no Google Earth. 

 

 
Figura 5.6 - Aplicação de cliente 

 

É, também, uma aplicação multithread, que os utilizadores usam para aceder e visualizar 

as informações relativas aos seus trackers. Uma vez iniciado, esta aplicação conecta-se à base de 

dados presente no servidor para descobrir os trackers relacionados com o seu Client ID. 

Associadas estão também outras definições, que são descarregadas, por exemplo o ícone usado 

para representar o tracker. Por cada tracker encontrado, é criado um objecto Java do tipo Truck 

(Truck.class). Este objecto é uma estrutura de dados, contendo todas opções relacionadas com 

determinado tracker. As opções, apresentadas ao utilizador no programa, baseiam-se na 

manipulação dessa estrutura de dados a qual pode ser vista na Figura 5.7. 

 
Figura 5.7 - Estrutura de dados do objecto Truck e descrição dos campos (Também em anexo) 

 

Depois de seleccionadas as opções disponíveis e, também, os trackers que deseja 

acompanhar, clicando no botão START, é despoletado o inicio de uma nova thread, que se pode 
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considerar o coração desta aplicação. Esta é responsável pela monitorização da base de dados e 

criação dos ficheiros usados pelo Google Earth. 

Mais em detalhe, como se pode ver na Figura 5.9, ao ser iniciada, a thread cria uma 

estrutura de dados, denominada Global, que serve de suporte à criação dos ficheiros KML. Esta 

estrutura é uma lista de objectos Document.class, um por cada tracker que se deseja 

acompanhar. 

Dentro de um objecto tracker existem três elementos: PlacemarkList, Placemark e Route 

(Figura 5.8). 

• PlacemarkList é uma lista a qual podem ser adicionados objectos da classe 

Placemark.class. Nesta estão os elementos necessários de forma a, uma vez feita a 

serialização do objecto com o Xstream, resultar o código KML de um placemark. 

• Placemark é também uma lista, da classe PlaceToLine.class, à qual são adicionadas as 

novas coordenadas (latitude e longitude). Uma vez serializada, dá origem ao elemento 

linestring do KML. É usado para mostrar uma linha que liga todos os pontos. 

• Route guarda a rota fornecida pelo utilizador quando usa a funcionalidade de 

comparação de rotas (consultar manual de utilizador em anexo). 

 

 
Figura 5.8 - Estrutura de dados de suporte a criação do KML 

 

De seguida, a thread entra num ciclo onde, para cada tracker que se pretende seguir, é 

feito o acesso à tabela na base de dados onde se encontram os seus dados PVT e, caso haja 

dados posteriores à data indicada pelo utilizador, são descarregadores. Por cada um dos dados 

PVT encontrados, é criado um objecto da classe placemark e adicionado à “placemarkList” 

correspondente. A data do último dado PVT, numa dada iteração, é usada como ponto de partida 

na iteração seguinte. Este procedimento é ilustrado na Figura 5.10. 
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Figura 5.9 - Funcionamento da thread Runtruck 

 
Figura 5.10 - Ciclo de funcionamento desde acesso a DB 

até criação de ficheiro KML 

 

O procedimento anterior é repetido em todos os tracker e, uma vez terminado, a 

estrutura de dados Global é passada por um processo de serialização, através da ferramenta 

Xstream, de onde se obtém um ficheiro KML, denominado final.kml, para visualização no Google 

Earth. 

 

5.3.1 INTEGRAÇÃO COM GOOGLE EARTH 

 

O ficheiro KML, gerado pela aplicação, está em constante actualização e pretende-se 

que isto se reflicta rapidamente no ambiente de visualização. Assim sendo, é criado um segundo 

ficheiro KML, o Network Link refreshKml.kml, que faz a ponte entre o Google Earth e o primeiro 

ficheiro. No refreshkml.kml, indica-se a localização do primeiro ficheiro KML e a que intervalos 

de tempo se pretende aceder a este com o propósito de ver se alguma actualização foi feita e 

reflecti-la na visualização.Este ficheiro é criado juntamente com o final.kml. O programa Google 

Earth é de seguida iniciado, tendo como parâmetro de entrada o ficheiro de interligação  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11 - Integração entre a aplicação cliente e o Google Earth 
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5.3.2 ALERTAS 

 

O tracker, uma vez programado para tal, pode enviar alertas quando sai duma cerca 

virtual, com raio pretendido, ou quando um dado limite de velocidade é ultrapassado. Apesar 

disso, optou-se por efectuar este processamento localmente na aplicação-cliente. Essa opção 

garante que várias aplicações-cliente, mesmo acompanhando os mesmos trackers, possam definir 

alertas distintos e independentes. Além disso, o processamento destes alertas iria reflectir-se na 

diminuição da autonomia das baterias; como tal, a opção revela ter enormes vantagens. 

Quando o alerta de limite de velocidade se encontra activado, o programa verifica, 

simplesmente, se os novos valores encontrados na base de dados, são maiores que a velocidade 

imposta pelo utilizador. 

Para verificar se o tracker saiu ou não de uma cerca virtual, quando é activado o alerta, 

o programa guarda a última posição e calcula a distância entre esse ponto e cada nova posição 

que chega a base de dados. Se a distância for maior que o raio programado é, então, lançado um 

alerta. 

 

5.3.2.1 CÁLCULO DE DISTÂNCIAS GEOGRÁFICAS 

 

Para realizar os cálculos da distância entre dois pontos na superfície terrestre, duas 

soluções foram tidas em conta: a fórmula de Haversine e a de Vicenty. A forma de Vicenty, cujos 

detalhes podem ser conhecidos em [43], assume a terra como superfície elíptica e consegue uma 

precisão de milímetros, contudo é uma fórmula, computacionalmente, exigente. 

A fórmula de Haversine, por outro lado, é uma fórmula mais simples, o que faz dela 

apelativa. Esta assume a superfície terrestre como sendo esférica, logo, ao resultado gerado está 

associado um erro, que pode ser de aproximadamente 2 quilómetros, para distâncias próximas 

de 20 quilómetros [44]. Esta última foi escolhida, por ser computacionalmente menos exigente; 

uma vez que neste sistema se pretende alcançar uma actualização próxima de tempo real, a 

minimização do tempo gasto em processos secundários, resulta numa melhor experiencia de 

visualização. Os resultados produzidos, tendo em conta as necessidades, servem os propósitos. 

Para realizar o cálculo da distância entre dois pontos, com coordenadas esféricas 

latitude e longitude, (lat1,lon1) e (lat2, lon2), usam-se as seguintes premissas: 

 12 lonlondlon −=  

 12 latlatdlat −=  
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Onde R é o raio da terra, 6367 quilómetros, e d a distância entre os pontos (em metros). 

A derivação da fórmula de Haversine pode ser encontrada em [46]. 

 

5.4 PROTOCOLO ENTRE CLIENTE E SERVIDOR 

 

Uma vez que não é possível realizar, directamente, a ligação entre o tracker e o cliente, 

tornou-se necessário desenvolver uma forma de comunicação que o permitisse. Assim, definiu-se 

um protocolo de comunicação entre a aplicação-cliente e a de servidor. A primeira informa o 

servidor o que pretende, respeitando este protocolo, e o servidor, depois de formatar o pedido 

de acordo com o protocolo implementado no tracker, envia para o destino pretendido. 

 

A trama deste protocolo tem tamanho mínimo de 13 bytes, o valor depende do pedido 

que é efectuado. A trama está subdividida da seguinte forma: 

@@ (2 bytes) + truckID (2 bytes) + CMD (2 bytes) + VAL + AUX(8 bytes) 

 

Na Tabela 2 pode-se encontrar uma descrição mais detalhada dos vários campos da 

trama. 

Tabela 2 - Descrição do protocolo entre cliente e servidor 

Campo Descrição 

@@ Cabeçalho da trama: permite ao servidor conhecer a sua origem (@=0x40) 

truckID Identificador atribuído ao tracker na base de dados (Campo truckID da tabela 

trucks) 

CMD Comando que identifica o que pretende o cliente. 

VAL Possíveis dados associados ao comando. Tamanho variável. 

AUX Acrescenta o byte 0x0 (8 vezes), para garantir tamanho mínimo de 13 bytes 

 

Na aplicação cliente foram implementadas, sobre este protocolo, as seguintes opções: 

• Alterar periodicidade de envio das tramas com PVT. 

CMD=0x4102 

VAl pode tomar valores entre 0x00 e 0xffff. O tempo resultante resulta da 

multiplicação deste valor por 10 segundos. 

• Alterar o modo de funcionamento, relativamente à poupança de energia. 

CMD=0x4113 

O campo VAL pode tomar os seguintes valores: 

0x00 -> Desligar modo de poupança 

0x01 -> Nível de poupança baixo 
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0x02 -> Nível de poupança Médio 

0x03 -> Nível de poupança Alto 

• Pedir envio imediato dos dados PVT actuais 

CMD=0x4101 

O campo VAL não toma qualquer valor. 

 

5.5 ESTRUTURA DA BASE DE DADOS 

 

A base de dados usada por este sistema, tem a estrutura ilustrada na Figura 5.12. Essa 

estrutura assenta, essencialmente, nas tabelas “clientes” e “trucks”. Uma vez que o sistema foi 

projectado de forma a suportar vários clientes, independentes entre si, a tabela “clientes” 

permite essa mesma diferenciação. Nesta tabela é guardado o nome – Nome - e um número 

identificador de cada cliente – ClientID -. 

Na tabela “trucks”, são guardados os dados relativos aos diversos trackers inseridos no 

sistema, os campos dessa tabela são os seguintes: 

• ClientID – Identifica o cliente dono do tracker 

• Truck_Id – Número identificar do tracker no sistema 

• Name – Nome dado ao tracker e usado para o identificar na visualização 

• TagID – Identificador interno do tracker. 

• icon, color, width – ícone, cor e tamanho da linha, respectivamente, usados pela 

aplicação cliente para gerar a visualização. 

• Tabela – nome da tabela onde estão os dados PVT do tracker correspondente. 

 

 
Figura 5.12 - Estrutura da base de dados 

 

O campo “clientID”, tanto na tabela “clientes” como na “trucks”, é uma chave primária, 

logo, este campo não pode ter valores duplicados. 
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Na tabela, cujo nome se encontra no campo tabela da trucks, são guardados os dados 

PVT e tem quatro campos: 

• Date – onde se guarda a data e hora dos dados- 

• LatLng – guarda a posição (latitude e longitude) - 

• Speed – neste campo encontra-se o valor da velocidade –  

• heading – onde se guarda o valor do ângulo de orientação relativamente ao verdadeiro 

norte-. 

 

5.6 DEBUG 

 

Para testar o funcionamento do sistema foi desenvolvida uma pequena aplicação. Esta 

simula o comportamento de um tracker ligado ao servidor. Desta forma, pode-se conhecer a 

resposta do sistema, sem a presença de um tracker. 

 
Figura 5.13 - Aplicação que simula um tracker 

 

Outra aplicação usada durante este trabalho, foi a MySQL Control Center. Esta fornece 

um interface gráfico, através do qual se pode consultar e manipular uma ou várias bases de 

dados MySQL. 

 

Figura 5.14 - A aplicação MySQL Control Center 

 

Por outro lado, nas aplicações desenvolvidas, é feito o tratamento de diversos tipos de 

excepções que podem surgir. Durante o tempo em que as aplicações estão a correr são impressas 



 Trabalho desenvolvido 

 

 
62 

 

várias mensagens. Do ponto de vista do utilizador, são apresentadas mensagens que o ajudam a 

melhor entender o software, perceber os passos necessários para completar uma dada tarefa ou 

detectar a ausência de um elemento indispensável ao correcto funcionamento do programa. 

  



[CONTROLO DE SISTEMAS M2M E INTERFACE COM GOOGLE EARTH] 

 

 
63 

 

5.7 ALGORITMO DE COMPARAÇÃO ENTRE ROTAS 

 

A aplicação cliente disponibiliza ao utilizador a possibilidade de definir uma rota entre 

dois locais e monitorizar se um dado tracker se encontra dentro do percurso. Mais detalhes sobre 

esta funcionalidade podem ser encontrados no manual de utilizador, em anexo. 

O algoritmo implementado para proceder à comparação entre a rota fornecida e a rota 

de facto seguida, baseia-se na comparação entre as coordenadas GPS dos pontos recebidos e, os 

pontos da rota fornecida pelo utilizador, procurando o ponto mais próximo. Em baixo pode ver-se 

um diagrama do algoritmo implementado. 

 

 
Figura 5.15 - Algoritmo de detecção de proximidade 1 

 

 

O primeiro passo do algoritmo consiste em, após receber uma nova coordenada, 

percorrer a lista das coordenadas que constituem a rota, à procura do ponto mais próximo. 

Estando a coordenada recebida a menos de cinquenta metros de alguma das coordenadas na 

lista, é considerada como estando dentro da rota pretendida. Caso contrário, atingindo o final da 

lista, procede-se à eliminação de todas as coordenadas com índice inferior àquela 

imediatamente antes do mínimo. Isto porque, excepto em situações em que as rotas sejam 

totalmente divergentes, as coordenadas que se encontram antes daquela, à distância mínima, 
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iriam estar cada vez mais distantes das novas coordenadas ao longo do percurso. Desta forma, 

reduz-se, substancialmente, o nível e tempo de computação a cada nova coordenada. 

Sabendo o mínimo, e também que não se encontra a menos de cinquenta metros, é 

possível que a coordenada, estando dentro da rota, se encontre numa posição intermédia entre 

coordenadas e, como tal, é necessário detectar estas situações. A situação descrita, pode ser 

vista mais claramente através da ilustração abaixo. 

 

 
Figura 5.16 - Situação de difícil detecção da proximidade 

 

Quando existem troços de estrada bastante longos, a probabilidade desta situação se 

tornar recorrente aumenta consideravelmente, o que diminuiria a fiabilidade do software. 

O passo seguinte deste algoritmo destina-se a detectar a ocorrência deste tipo de 

situações. Para tal, calculam-se os pontos médios à esquerda e à direita do ponto mínimo. 

Sabendo o ponto de mínimo e a localização dos pontos médios à sua esquerda e direita, é 

possível afirmar, com certeza, que a coordenada GPS se encontra numa região que é balizada 

por dois segmentos de recta, perpendiculares ao troço de percurso, e que passam pelos referidos 

pontos médios, tal como mostra a Figura 5.17. 

 

 
Figura 5.17 - Calculo dos pontos médios 
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Caso a coordenada GPS esteja próxima (a uma distancia de até 50 metros) dos pontos 

médios, então a nova coordenada respeita a rota estabelecida. Se, por outro lado, até este 

ponto não é possível tirar nenhuma conclusão relativamente à proximidade do ponto, o 

derradeiro passo deste algoritmo, irá, de forma iterativa, retornar uma conclusão. Contudo, este 

passo apenas é executado caso algum dos três pontos - mínimo e os dois pontos médios - se 

encontre a menos de dois quilómetros da coordenada. Esta medida tem como objectivo evitar a 

computação desnecessária de pontos, uma vez que a probabilidade da coordenada estar a mais 

de dois quilómetros dos três pontos e, ainda assim, estar dentro da rota é ínfima. Tal apenas 

aconteceria havendo um troço de percurso com mais de quatro quilómetros, em linha recta, 

entre o mínimo e um dos pontos médios. 

Este último passo é executado dentro da função de nome “bissecprox” e baseia-se no 

método da bissecção, para estimação do zero de uma função. Sucessivamente “parte” o troço de 

percurso mais próximo da coordenada, e iterativamente converge para um troço suficientemente 

pequeno para que seja possível concluir quanto a sua proximidade. 

O método da bissecção diz o seguinte:  

“Sabendo que no intervalo [a, b] a equação f(x) = 0 tem apenas uma e uma só raiz , 

vamos construir intervalos [ an, bn ] com metade do comprimento dos anteriores, onde 

asseguramos a existência da raiz.” [47] 

A aplicação deste método, onde a função f(x) é um troço de percurso e a raiz 

corresponde a coordenada recebida, é ilustrada na Figura 5.18. 

 

 
Figura 5.18 - Aplicação do método da bissecção 

 

Conhecendo o troço de percurso que inicialmente se encontra mais próximo da 

coordenada, procede-se ao cálculo do ponto médio desse troço e cálculo da respectiva distância 

à coordenada. Por conseguinte, obtém-se um novo troço com metade do tamanho do anterior. 

No seguinte diagrama está descrito o funcionamento base da função bissecprox. 
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Figura 5.19 - A função bissecprox 

 

O algoritmo tem duas condições de paragem; se o novo ponto médio estiver próximo ou 

se o troço resultante tenha até 100 metros de comprimento, sendo neste caso considerado 

distante. 
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Capítulo 6 MANUAL DE UTILIZADOR SOFTWARE CLIENTE 
 

 

 

 

 

6.1 INICIO 

Quando iniciado pela primeira vez, ou quando não existem dados guardados sobre o servidor, ao 

utilizador é apresentado uma janela como a apresentada na Figura 6.1. Nesta janela este deve 

indicar os seguinte dados sobre o servidor:  

• Endereço IP e número de porto do servidor (URL) 

• O nome de utilizador que o dá acesso a base de dados (Login) 

• Senha associado ao nome de utilizador (Password) 

• Nome da Base de dados (Database name) 

• Nome de cliente (Client ID) 

 

 
Figura 6.1 - Dados sobre o servidor 
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Uma vez identificado perante o servidor, é apresentada a janela ilustrada na Figura 6.2.  

 
Figura 6.2 - Ecrã principal do programa 

 

Na interface apresentada, encontra-se uma lista dos trackers associados ao Client ID 

inserido e um conjunto de opções a definir, por cada um destes. 

 

Para poder fazer o interface com o software Google Earth, o utilizador necessita indicar 

a localização do aplicativo deste programa, assim como a taxa de actualização do mesmo (em 

segundos). 

 

 
Figura 6.3 - Opção de ligação ao Google Earth 

 
Figura 6.4 - Definições sobre o Google Earth 
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6.2 MONITORIZAR TRACKER(S) 

 

Para monitorizar um dado tracker, começa-se por selecciona-lo na lista e activar a opção 

follow tag. O utilizador tem ainda a possibilidade de definir a data e hora a partir do qual o 

processo de monitorização deve iniciar. Por defeito, o programa assume os valores temporais do 

momento em que o programa se inicia. Uma data anterior, ou posterior, pode ser definida. 

Outras opções podem ser escolhidas: 

• Ícone associada ao tracker 

• Largura da linha que liga as coordenadas 

• Cor do ícone e linha 

• Fuso horário 

• Modo de funcionamento (Explicado mais adiante) 

 
Figura 6.5 - Seleccionar ícone 

 
Figura 6.6 - Definir largura das linhas 

 

Depois de definir estas opções, basta iniciar a monitorização carregando no botão 

“Start”. O Google Earth será iniciado para visualizar as coordenadas enviadas pelo tracker, a 

partir da data definida. 

 
Figura 6.7 - Visualização no Google Earth 
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Associada a cada placemark no Google Earth está um balão com várias informações: 

• Datetime: Data e hora a que se refere a coordenada (De acordo com fuso horário do 

programa) 

• Latitude: Valor da latitude 

• Longitude: Valor da Longitude 

• Speed: Velocidade 

• Speed Alarm Status: Estado do alarm de velocida de limite 

� OFF se desligado ou indicação do valor de velocidade programado 

• Geo-Fence Alarm Status: Estado do alarme geo-fence 

� OFF se desligado ou indicação do perímetro programado 

• Route Compare: Estado da função de comparação de rotas 

� OFF se desligado ou se ponta esta perto ou longe da rota 

 
Figura 6.8 - Informação contida no balão 

 

 

6.2.1 MODOS DE FUNCIONAMENTO 

 

O software pode funcionar em dois modos distintos: route mode e tracker mode. O modo 

de funcionamento pode ser definido antes de iniciar a monitorização ou alterado depois. Para 

proceder a alteração, basta definir o modo e carregar no botão “Set”. 

 

6.2.1.1 TRACKER MODE 

 

Neste modo, ao utilizador apenas é apresentada a última posição de cada tracker. Este 

modo de funcionamento pode ser observado na Figura 6.7. 
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6.2.1.2 ROUTE MODE 

 

Neste modo de funcionamento, ao utilizador é apresentado um histórico de todas as 

posições encontradas desde a data e tempo definidos no software. Estas coordenadas encontram-

se ligadas por uma linha que facilita a determinação da rota seguida. 

 
Figura 6.9 - Definir o Route Mode 

 
Figura 6.10 - Visualização no Route Mode 

6.2.1.2.1 HISTORY 

 

Dentro do Route mode, existe a opção History. Esta opção permite, ao utilizador, definir 

uma data inicial e outra final. Assim, o programa mostra o histórico das posições onde esteve o 

dispositivo durante esse intervalo de tempo. 

 
Figura 6.11 - Definir a opção History e escolha da data inicial e final 

 

Esta opção não pode ser usada quando o programa já está a correr, independentemente 

do modo escolhido. 
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6.3 GEO-FENCE 

 

Esta opção permite que o utilizador seja alertado quando o dispositivo de localização sai 

ou entra num determinado perímetro. A utilização desta funcionalidade implica que a aplicação 

já esteja a monitorizar algum tracker. 

 

6.3.1 GEO-FENCE BASEADA NA ÚLTIMA POSIÇÃO 

 

Neste modo, a aplicação monitoriza a posição do dispositivo e alerta quando este sai do 

perímetro centrado na posição em que se encontrava quando a opção foi activada. 

Para activar esta funcionalidade, tem-se que escolher o raio do perímetro pretendido e 

carregar no botão “Set”. 

 
Figura 6.12 - Definir perímetro do Geo-Fence 

 

Se a opção “Cancel” for a escolhida, a funcionalidade Geo-Fence é desactivada. 

No Google Earth é mostrada uma linha vermelha que delimita a área permitida. Quando o 

perímetro é violado, é apresentado um alarme sonoro e uma mensagem no balão. 

 

 
Figura 6.13 - Cerca virtual 

 

 
Figura 6.14 - Apresentado alerta quando o perímetro é 

violado 
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6.3.2 GEO-FENCE BASEADO EM COORDENADA FORNECIDA (INSERTED POSITION) 

 

Neste modo, é definido um perímetro centrado numa coordenada fornecida pelo 

utilizador; Coordenadas estas no formato decimal. A aplicação envia um alerta sonoro e o balão 

apresentado será idêntico ao apresentado na Figura 6.14. 

 

 
Figura 6.15 - Activar a opção de geo-fence baseada em 

posição fornecida 

 
Figura 6.16 - Perímetro definido a partir de coordenada 

fornecida 

 

 

6.4 VELOCIDADE LIMITE 

 

Esta funcionalidade permite ao utilizador receber um alerta quando um determinado 

tracker ultrapassa uma determinada velocidade limite imposta por aquele. 

Basta definir um valor de limite de velocidade e fazer “Set”. A opção “Cancel” desactiva a 

funcionalidade. 

 
Figura 6.17 - Definir velocidade limite 

 

1 

2 
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Quando há nova coordenada com valor de velocidade superior ao valor imposto pelo utilizador, é 

lançado um alerta sonoro e no balão zona correspondente aparece, a vermelho, o texto 

“Alarm”(Figura 6.18). 

 
Figura 6.18 - Alarme de velocidade limite 

 

6.5 COMPARAÇÃO DE ROTAS 

 

Esta ferramenta permite a comparação entre uma rota fornecida pelo utilizador da 

aplicação e rota seguida pelo dispositivo de localização. 

Para obter uma rota, pode usar a funcionalidade fornecida pelo Google Earth. Para tal, 

basta inserir o local de origem e de destino. Na Figura 6.19, é criada uma rota entre as cidades 

do Porto e Lisboa, em Portugal. 

 
Figura 6.19 - Criar uma rota entre local de origem e destino 
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Uma vez criada, vai-se copiar o campo denominado trajecto, onde se encontram as coordenadas 

que formam a rota apresentada. 

 
Figura 6.20 - Copiar coordenadas que formam rota 

O passo seguinte é colar esses num editor de texto e executar os seguintes procedimentos: 

 

• Apagar primeira linha 

• Na segunda linha, apagar todo texto entre “kml” e “>” 

 

O resultado final deve ser parecido com o apresentado na Figura 6.22. A seguir salva-se o 

ficheiro com a extensão “.kml” e codificação UTF-8.  

 

 
Figura 6.21 - Ficheiro original copiado do Google Earth 

 
Figura 6.22 - Resultado final do ficheiro KML 

 

 

Na aplicação, selecciona-se o tracker cujo trajecto será comparado com o fornecido e o 

ficheiro KML é carregado no programa. 

 

 
Figura 6.23 - Ficheiro com rota pretendida carregado no programa 
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No Google Earth, é apresentada a rota pretendida e a que é, de facto, seguida. E por 

cada ponto recebido, é indicado no balão se esse ponto se encontra perto ou longe (“Near” ou 

“FAR,” respectivamente) da rota estabelecida. 

 
Figura 6.24 - Comparação entre rotas 

 

6.6 GUARDAR OS DADOS 

 

Esta aplicação permite, ainda, transferir os dados guardados na base de dados para o 

computador do utilizador. Estes dados podem ser usados para posterior análise. 

Para usar esta ferramenta, basta usar a opção “Print report”, localizada em “File -> Print 

Report” 

 
Figura 6.25 - Opção Print Report 

 

Na janela que é apresentada na Figura 6.26, tem-se a possibilidade de escolher o ou os trackers 

cujos dados pretende salvaguardar e a data a partir do qual os dados devem ser considerados. 
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Figura 6.26 - Janela de seleção do(s) tracker(s) cujos dados se pretende salvaguardar 

 

Ao pressionar o clicar em “Print Selected” será gerado um ficheiro de texto na pasta onde se 

encontra a aplicação. O nome deste ficheiro é o seguinte:  

“TruckReport_YYYY_MM_DD_to_YYYY_MM_DD”; 

Sendo YYYY_MM_DD representam datas, ano (YYYY), mês (MM) e dia (DD). A primeira data indica 

a data inicial e a data final do intervalo de tempo a que se referem os dados. 

Dentro de referido ficheiro, encontram-se os dados de temporais, posição, velocidade e direcção 

para um determinado tracker, cujo nome é fornecido na primeira linha. 

 
Figura 6.27 - Formato ficheiro de texto com dados 

 

6.7 OPÇÕES AVANÇADAS 

 

O Botão “advanced” permite aceder a um conjunto de opções extra para cada tracker. 

• Power save – Permite definir o modo de energia 

Modos de energia: 

� Low – Baixa poupança 

� Middle – Poupança Média 

� High – Elevada poupança 

 

• Time Interval – Define o taxa de envio de coordenadas 

� Definir valor entre 1 e 65535, que multiplicado por 10 segundos indica 

taxa de envio de coordenadas. 
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• Request Loc – Pedir o envio imediato dos dados actuais 

 

 
Figura 6.28 - Opções avançadas 

Depois de escolher a opção pretendida e o valor correspondente, ao clicar em “Set”, a janela 

desaparecerá assim que o pedido for despachado. 
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Capítulo 7  

 

CONCLUSÃO E VISÃO PARA O FUTURO 
 

 

 

 

 
Terminado o trabalho pode-se concluir que os objectivos propostos foram, claramente, 

alcançados ou mesmo superados. A combinação de GPS e GPRS permite, no sistema construído, 

monitorizar, continuamente, e em tempo real, a localização em qualquer local; Sendo que o 

intervalo de tempo mínimo a que os trackers podem enviar coordenadas é de 10 segundos. Por 

outro lado, também é preciso ter em conta que se este valor fosse menor, o desempenho do 

sistema poderia ficar comprometido se o número de dispositivos de localização fosse elevado, 

uma vez que o servidor poderia congestionar. 

O desempenho do sistema depende, sobretudo, da cobertura GSM e do sinal GPS. Em 

zonas onde a cobertura GSM é limitada, reflecte-se obviamente no serviço. Notou-se que os 

dispositivos de localização têm menor sensibilidade relativamente aos telemóveis convencionais 

na aquisição do sinal GSM, ainda assim, nos testes realizados, isto revelou não ser um factor 

preocupante. 

Quanto ao GPS, a precisão é bastante boa. Em terreno aberto a diferença entre a posição 

real e a posição fornecida ronda os 10 metros. Situação que piora quando se aproxima de 

edifícios, chegando a atingir valores de 30 a 40 metros. 

Em termos de custos, todos se referem ao hardware adquirido, sobretudo com os 

dispositivos de localização e o servidor. O custo de utilização do serviço está associado ao 

tráfego GPRS usado pelo utilizador. Em termos de software o custo é nulo, uma vez que basta 

usar a versão gratuita do Google Earth. Numa fase final, foi feita a integração com o Google 

Maps, o que permite aceder aos dados a partir de um dispositivo móvel, como um telemóvel ou 

PDA. 
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A grande conquista deste sistema foi ter sido implementado num ambiente real, fora do 

âmbito académico. É usada com sucesso na base naval do Alfeite para monitorizar a posição de 

vários elementos aí presentes. 

Certamente que para o futuro são de considerar que alguns melhoramentos, uma vez que 

não existem sistemas perfeitos e sem falhas. Além disso, podem ser integradas novas 

funcionalidades de forma a adaptar-se as necessidades que surjam. 

A melhoria do algoritmo de comparação de rotas, ou o estudo de outras soluções que 

verifiquem ser melhores e mais leves a nível computacional pode ser o factor importante para o 

futuro. 

A integração, neste sistema, de outras formas de localização, interiores ou exteriores, 

poderia ser uma solução interessante para torná-la mais robusta e completa. 

Usar dispositivos de localização com A-GPS iria ter impacto directo na precisão do GPS e, 

também, na longevidade das baterias destes. Além disso, debruçando directamente sobre as 

baterias, a sua autonomia é de, aproximadamente, 1 dia, dependendo da taxa de actualização. 

Assim sendo, há que encontrar uma solução, por exemplo, através da aquisição de baterias com 

maior autonomia. 
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ANEXOS 
 

 

A classe Truck 

 

public class Truck { 
 
    public int ID, icon;        // Guarda o número do ID e icone relativo ao tracker 
    public Color cor;           //Guarda a cor usadopara colorir o icone e linha 
    public int width;           //Valor da espessura da linhas         
    public String name;         //Nome do tracker e usado nos placemarks 
    public String table;        //Tabela na DB que guarda os dados PVT 
    public Date startDate = new Date();     //Data de inicio do tracking 
    public Date endDate;                //Data final no History mode 
    public boolean beFollowed = true;   //Flag que indica se o tracker deve ser acompanhado 
    public boolean isRunning;       //Indica se o tracker está a ser acompanhado ou não 
                                    //True = being tracked 
    public boolean gfOnOff;         //Se geofence ligado ou nao 
    public boolean spOnOff;         //Se limite de velocidade ligado ou nao 
    public int speedlimit;          //Valor de velocidade limite 
    public boolean geofencetype;  //Tipo geo fence activo 
                                     //false: geo fence normal  true: geo-fence inverso 
    public int geofence;     //Valor do raio do geo fence 
    public float invgeofenceLat;    //Valor de latitude para o geofence inverso 
    public float invgeofenceLng;    //To store the value of the inverse geo-fence longitude 
    public double geolat;       /*geolat e geolng : Guardam a última posição do Tracker. 
                                      //Para ser usado no calculo do geo-fence */ 
    public double geolng;       // Quando é activo o geo fence este valor já n é alterado 
                                // e serve como ponto central*/ 
    public int globalIdx;       //Indica o indice dentro do objecto global, 
                                        //do objecto Document correspondente 
    public String pathFile=null; //Guarda o caminho até o ficheiro com rota a comparar 
    public List<Points> path;   //Guarda os pontos obtidos da rota fornecida 
} 
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Parte do código da classe ServerSocketThread.class. Esta classe implementa uma thread 

 

Este trecho de código mostra a utilização de semáforos para controlar o acesso a um recurso 

partilhado. 

 

if(requestList.size() > 0){    //Se existirem pedidos na Lista 
                System.out.println("Ha pelo menos 1 request, há:::"+ requestList.size()); 
                sem.acquire();  //Tentar obter acesso ao semáforo 
                int idxjobdone = -1; 
                for(Request req: requestList){  //Percorrer a lista de requestes 
                   if(checkEqualArray(req.tag, protocol.logedId)){    //Se algumas delas tem como 

        //destino o tracker ligado a thread 
                        byte[] data = protocol.processImputCl(req); //Formatar pedido segundo protocolo 
                        out.write(data);    //Enviar resposta  //Enviar pedido para tracker 
                        idxjobdone = requestList.indexOf(req);  //Guardar índice no pedido 
                        break;    //Para que apenas atenda a um pedido de cada vez que passa.... 
                    } 
 
                } 
                if(idxjobdone > -1)    //Se atendeu a algum pedido 
                { 
                    requestList.remove(idxjobdone); //Apagar o pedido já servido 
                    System.out.println("\n\n\nPedido tratado e removido\n\n\n"); 
                 } 
                sem.release(); //Devolver posse do semáforo 
            } 
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