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 Em situações como fogos, cheias e terramotos, quanto 
melhor for a coordenação entre as forças envolvidas, mais 
eficiente e rápida vai ser a sua actuação. 



 O Sistema de Posicionamento Global (GPS) é um sistema de 
informação electrónico que fornece, via rádio, informação de 
posicionamento através de receptores. A informação é 
apresentada aos utilizadores através de mapas. 

Google Earth / Google Maps 
Aparelhos de navegação por GPS 



 Os sistemas de comunicações móveis existentes podem ser 
utilizados para que os utilizadores de uma rede comuniquem, 
proporcionando assim a troca de informação de 
posicionamento e não só. 

 

 Algumas das tecnologias em uso pelas operadoras: 
◦ GPRS (2G); 

◦ EDGE (2G); 

◦ HSPA (3G); 

◦ HSPA+ (3G). 

Modems utilizados pelas 
operadoras 



 I-Garment 
◦ Projecto do Instituto de Telecomunicações – Polo de Aveiro, em conjunto com a Y-

Dreams; 

◦ Permite o registo de posições de utilizadores a pé e veículos e sua coordenação; 

◦ Utiliza um vasto conjunto de 
sensores   para   monitorizar 
os utilizadores a pé. 

 

Sistema I-Garment 



 TFC 210 
◦ Trabalho final de curso do Instituto Superior Técnico; 

◦ Sistema de posicionamento coordenado com PDA como 
plataforma; 

◦ Utiliza um sistema de distribuição de mapas; 

◦ Permite troca de posições assim como diagramas. 

 Geocommunicator 
◦ Trabalho final de curso do Instituto Superior Técnico; 

◦ Melhoria em relação ao TFC 210; 

◦ Introduz a autenticação de utilizadores; 

◦ Melhor desempenho a nível de consumo de energia e transmissão 
de dados. 

Interface 
Geocommunicator 

Interface TFC210 



 O sistema desenvolvido neste projecto utiliza uma arquitectura do 
tipo Servidor – Clientes; 

 Os utilizadores comunicam e trocam informação entre si  através da 
Internet; 

Arquitectura do sistema desenvolvido 

 A informação de posicionamento é 
adquirida através de receptores 
GPS. 



 Foram criadas duas aplicações: 

 

Aplicação destinada aos terminais móveis 
(Cliente) 

Aplicação destinada aos terminais 
estacionários (Servidor) 



 Aplicação pode utilizar qualquer tipo de imagem como mapa. 

 Georreferenciação 
◦ Processo através do qual se associa informação geográfica a uma imagem, 

permitindo calcular a representação de posições geográficas na mesma. 

 Pressupostos (falsos na maior parte dos casos): 
◦ Todos os pixéis numa linha horizontal têm o mesmo valor de latitude; 

◦ Todos os pixéis numa linha vertical têm o mesmo valor de longitude. 

 Erros associados: 
◦ Distorções na imagem; 

◦ Erros devido à projecção utilizada. 

 

Erro de georreferenciação 



 Georreferenciação mínima de uma imagem são os cantos 
superior esquerdo e inferior direito. 

 A utilização de mais pontos de georreferenciação pode minimizar 
os efeitos dos erros e pressupostos assumidos. 

 

Múltiplos pontos de georreferenciação 



 Marcação da posição de um utilizador num mapa(1) 
◦ Cálculo da representação da posição do utilizador na imagem: 

 

 

 

 

 

Cálculo da posição do utilizador em coordenadas 
do mapa 



 Marcação da posição de um utilizador numa imagem (2) 
◦ Cálculo da posição do marcador na janela: 

 

 

 

 

 

Cálculo da posição do utilizador em coordenadas 
da janela 



 Marcadores utilizados para os utilizadores: 
 

◦ Utilizador da aplicação sem estar ligado ao Servidor –      e     ; 

 

◦ Utilizador da aplicação ligado ao Servidor –       e     ; 

 

◦ Utilizador da rede, de tipo 1, desligado do Servidor –      e     ; 

 

◦ Utilizador da rede, de tipo 1, ligado ao Servidor –      e     ;  

 

◦ Utilizador da rede, de tipo 2, desligado do Servidor –      e     ; 

 

◦ Utilizador da rede, de tipo 2, ligado ao Servidor –      e      . 



 Cálculo da orientação de movimentação dos utilizadores: 
◦ Necessita de dois pares de coordenadas latitude-longitude; 

◦ A aplicação converte as coordenadas LLA (Latitude, Longitude e Altitude) em 
coordenadas XYZ ou ECEF (Earth-Centered, Earth-Fixed) e depois calcula o azimute 
através de: 

 

 

 

 

 

 

 

◦ Através de um algoritmo de rotação, o marcador do utilizador é depois colocado na 
posição correcta na janela da aplicação. 

 



 Manipulação da imagem: 
◦ Alterar Mapa; 

◦ Alterar nível de zoom. 

Janela da aplicação cliente 

Opções do menu 



 A aplicação apresenta ao utilizador: 
◦ Sua posição; 

◦ Posição de outros utilizadores; 

◦ Diagramas. 

 

Aplicação destinada aos terminais móveis com 
utilizador e diagrama desenhado 



 Diagrama: 
◦ Conjunto de pontos geográficos; 

◦ Podem ser compostos por vários segmentos; 

◦ Validados pelo servidor depois de criados. 

 

Janela da aplicação com um diagrama 



 Servidor: 
◦ Não necessita de receptor GPS; 

◦ Pode enviar imagens georreferenciadas para os utilizadores; 

◦ Armazena diagramas; 

◦ Tem acesso a uma base de dados de utilizadores; 

◦ Utiliza o Google Earth para apresentar utilizadores e diagramas. 

 

 

Janela da aplicação servidor 



 Base de dados: 
◦ Estão definidos dois tipos de utilizadores; 

◦ Cada utilizador pertence a um grupo e operação; 

◦ Cada grupo tem um nível de hierarquia e tem diferentes permissões para poder 
enviar dados. 

 

 

Esquema da base de dados utilizada 



 Google Earth: 
◦ A visualização dos utilizadores e diagramas é conseguida através de dois ficheiros 

kml; 

◦ Um ficheiro serve para iniciar a aplicação e outro para actualizá-la. 

◦ O ficheiros kml de actualização é alterado periodicamente; 

 

 

 

Visualização no Google Earth 



 Objectivo:  
◦ Calcular o nº mínimo de pontos de georreferenciação a utilizar numa 

imagem para manter a qualidade dos cálculos da representação da posição 
de um utilizador. 

 Os resultados são apresentados na forma da área a ser coberta 
pelo rectângulo delimitado por 2 pontos de georreferenciação; 

 Teste: 
◦ Foi utilizado o mesmo mapa; 

◦ Posição conhecida de um utilizador (referência); 

◦ Utilização de pontos de georreferenciação cada vez mais próximos para simular 
redes de pontos cada vez mais compactas (áreas cobertas mais pequenas); 

◦ A representação da posição calculada foi comparada com a referência para se 
perceber o erro de cálculo. Erro medido no Google Earth. 

 

 



 Imagem utilizada: 
◦ 18’’ longitude; 

◦ 8.25’’ latitude; 

◦ Área 400m x 258m. 

Imagem utilizada no teste “Nº Pontos Georreferenciação” 



 Resultados: 
◦ Caso 1: 5 Pontos de Georreferenciação; 

   4 Rectângulos. 

Erro: Aproximadamente 3 m 



 Resultados: 
◦ Caso 2: 13 Pontos de Georreferenciação; 

   16 Rectângulos. 

Erro: Aproximadamente 1 m 



 Resultados: 
◦ Caso 3: 41 Pontos de Georreferenciação. 

 

◦ Caso 4: 145 Pontos de Georreferenciação. 

Erro: Aproximadamente 0.5 m 



 Conclusões: 
◦ Melhor caso: Rede de 41 pontos (rectângulos de 55m x 20m); 

    Erro de aproximadamente 0.5m; 

    Demasiados pontos para cobrir a imagem. 

◦ Caso mais eficiente: Rede de 13 pontos (rectângulos de 110m x 40m); 

    Erro de aproximadamente 1m; 

    Boa relação entre qualidade dos cálculos e o número 
   de pontos de georreferenciação necessários. 

 

◦ Para o tipo de aplicações consideradas, deve-se utilizar o caso mais eficiente 
como referência e utilizar pontos que cubram uma área de 
aproximadamente 4400m2. Se o objectivo é uma qualidade superior de 
georreferenciação, então a área coberta deve ser 1000m2. 



 Objectivo:  
◦ Testar o atraso de transmissão de dados na rede quando se tenta transmitir 

uma grande quantidade de informação para vários utilizadores 
simultaneamente. 

 

 Teste: 
◦ Foi utilizado um mapa armazenado no servidor com o comando de transmissão para 

toda a rede; 

◦ Mediu-se o tempo passado desde que o servidor envia a 1ª mensagem até que o 
último utilizador recebe a última parte de informação relativa à georreferenciação 
da imagem. 

◦ O teste foi realizado várias vezes, para um número crescente de utilizadores. 

◦ Não foram considerados atrasos devido a qualidade da ligação à Internet. 

 

 

 



 Mapa utilizado:  
◦ Tamanho do ficheiro: 346.181  bytes. 

 

 A transmissão de um mapa é feita do seguinte 
modo: 
◦ Servidor envia mensagem de preparação para o cliente; 

◦ Servidor envia a informação do mapa; 

◦ Servidor envia informação de georreferenciação; 

◦ Cliente confirma após recepção de cada mensagem; 

 



 Resultados:  



 Conclusões: 
◦ De acordo com a recta obtida, para 100 utilizadores, o último utilizador 

demoraria 36.783,38 ms a receber o mapa. 

◦  Como seria de esperar, o atraso aumenta com o número de utilizadores. No 
entanto, a informação fica em lista de espera e acaba por ser transmitida. 

◦ Como a ligação fica ocupada, não é possível transmitir outros dados 
enquanto o mapa não for recebido por todos. 



 Objectivo:  
◦ Testar o tempo que a aplicação cliente demora a preencher a sua janela com 

os marcadores que representam a posição dos utilizadores. 

 

 Teste: 
◦ Foi utilizada uma aplicação cliente com um número crescente de utilizadores a 

serem preenchidos; 

◦ No início apenas foram considerados utilizadores apenas com informação relativa à 
sua posição; 

◦ Numa 2ª fase foram considerados utilizadores com informação acerca da sua 
orientação. 

 

 

 



 Resultados: 
 

 

 



 Conclusões: 
◦ De acordo com as equações obtidas, para 100 utilizadores, a janela 

demoraria 575,167 ms a ser preenchida com marcadores simples e 669,867 
ms a ser preenchida com marcadores com a orientação de movimento. 

◦ Uma vez que este valor é muito elevado, quando se manipula o mapa (zoom 
ou pan) ou se está a desenhar um diagrama, os marcadores não são 
desenhados. 



 Objectivo:  
◦ Testar a precisão do cálculo de orientação de movimentação de um 

utilizador na aplicação cliente. 

 

 Teste: 
◦ Foram extraídos da aplicação os valores dos ângulos de orientação 

calculados para um utilizador durante um período de tempo. 

◦ Foi calculada a média e o desvio padrão para os valores obtidos e depois 
comparados com o valor considerado como real. 

◦ Os dados dependem da qualidade dos dados recebidos pelos receptores 
GPS. 

 

 

 

 



 Mapa utilizado com o valor considerado real marcado:  
 

 

 



 Resultados: 
◦ Média: 20.57o 

◦ Desvio Padrão: 2.97o 

 

 

 

 Conclusões: 
◦ Considerando o valor de 21o como real, este encontra-se dentro dos valores 

obtidos e a precisão dos cálculos da orientação é considerada como 
aceitável para a utilização da aplicação. 

 

 
 

 



 Objectivo:  
◦ Testar o volume de tráfego consumido pelo sistema. 

 

 

 

 Teste: 
◦ Foi calculado o volume de tráfego utilizado pelo sistema sem haver 

transmissão de mapas nem de diagramas; 

◦ Num minuto são transmitidas 12 mensagens com informação de posição 
(uma a cada 5 segundos). Numa hora são 720 mensagens. 

 

 

 

 



 Formato das mensagens: 

 

 

 

 Corpo composto por (para cada utilizador na rede): 
◦ ID de utilizador; 

◦ Latitude; 

◦ Longitude; 

◦ Toda a informação separada pelo caracter “*”; 

◦ Se utilizador tem informação de orientação, são enviados dois pares de 
latitude e longitude. 

 

 

$ 
ID 

utilizador 
ID 

mensagem 
Tamanho 

corpo 
# corpo Checksum 

1 byte Variável 3 bytes 3 bytes 1 byte Variável 2 bytes 



 Bytes utilizados: 
◦ Cabeçalho (se ID utilizador com 11 bytes): 18 bytes; 

◦ Utilizador com um par de coordenadas: 41 bytes; 

◦ Utilizador com dois pares de coordenadas: 71 bytes; 
 

 Resultados: 
◦ Para 10 utilizadores (5 com orientação):  

       587 bytes/msg; 

       0.4 MB/h. 

         

◦ Para o caso extremo de 100 utilizadores (50 com orientação):  

       5717 bytes/msg; 

      3.9 MB/h. 
 



 Conclusões:  
◦ Considerando que as operadoras oferecem aos utilizadores um tráfego 

mensal de 100 MB, isto corresponde a 250h de utilização para 11 
utilizadores na rede e 25h no caso de 101. 

 

◦ Não foi considerado o tráfego da parte do Servidor, uma vez que se 
considera estacionário e com acesso a um serviço de Internet onde os 
limites de tráfego não são problema. 



 Considera-se que o presente trabalho com algumas melhorias a 
nível de funcionamento e robustez poderá atingir o nível 
comercial, podendo ser utilizado por qualquer entidade com 
necessidade de coordenar equipas, veículos ou pessoas. 
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