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Introdução 

 

 Este projeto resume-se a uma aplicação que consiste num programa para a plataforma 

Android capaz de anunciar num mapa a posição atual de cada utilizador ativo, tendo a 

possibilidade de se escolher o período de tempo em que esse dado será partilhado com o 

respetivo grupo. Assim, parte-se da iniciativa de um utilizador que cria um grupo de amigos 

com os quais partilha a sua localização geográfica. 

 Conforme o objetivo, cada utilizador pode optar por manter ativa a sua presença no 

grupo ou ocultar esse dado dos restantes utilizadores. Estes receberão informações sobre as 

alterações de estados na rede. 

Ao longo deste relatório iremos explorar as funcionalidades implementas, e todos os serviços 

usados no desenvolvimento da aplicação. 

  

Arquitetura da Aplicação 

 

A arquitetura da aplicação, é dividida em duas partes: implementação Android, e a criação de 

um servidor. 

Android 

 Na implementação Android, tivemos atenção a criação de uma interface intuitiva, 

prática e eficaz, uma vez que a aplicação será utilizada principalmente no exterior, com 

condições de luz intensa. 

 A aplicação caracteriza-se por cinco módulos principais: 

 Mapa – o módulo de maior complexidade é responsável por gerir toda a interface com 

o utilizador. Apresenta o mapa na totalidade do ecrã e dispõe de atalhos para o envio 

de mensagens para o grupo, para as configurações da aplicação e para o módulo da 

descrição da aplicação. É também neste módulo que se processa toda a informação 

proveniente do servidor, desde o identificador atribuído ao terminal, até ao registo de 
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novas mensagens; Sob a forma de camadas são ainda representados os restantes 

utilizadores cuja visibilidade esteja ativa. 

 Testes – o módulo de testes inclui a verificação de todos os parâmetros associados à 

georreferenciação, e à conectividade exigida para o bom funcionamento da aplicação. 

O botão de atualização força a renovação dos valores obtidos; 

 Partilha – este componente apresenta uma caixa de edição de texto onde o utilizador 

pode criar uma mensagem personalizada à qual é adicionado o endereço da página de 

promoção do projeto. Posteriormente é chamado o cliente de email para o envio da 

mensagem para o(s) destinatário(s); 

 Opções – as opções englobam um conjunto de atributos do módulo do mapa. Estes 

atributos como o modo de apresentação (satélite ou normal), a apresentação do 

tráfego automóvel e a definição do intervalo entre atualizações; 

 Acerca – sendo o módulo mais simples, apresenta uma breve descrição sobre o 

objetivo do projeto bem como um atalho para contactar diretamente com a equipa de 

desenvolvimento e um outro atalho para a página de promoção do projeto. 

Server 
 

 O servidor é responsável por coordenar a partilha de informação entre os utilizadores. 

Esta gestão inclui o envio da localização dos terminais ativos e que permitam a partilha da 

mesma, a sincronização com o módulo das mensagens dos grupos e o registo de novos 

utilizadores.  

 Este componente assegura um identificador único para cada cliente que se pretenda 

registar e, com base nesse mesmo identificador, gere a forma como os grupos são compostos 

e como as mensagens são distribuídas. 

 O recurso a funções que respondem a cada pedido é assegurado pelos diferentes 

handlers de adição, atualização e manipulação dos registos internos. 

 Na instalação do server, nao é necessário a  inclusão das bibliotecas na pasta, para o 

correcto funcionamento do mesmo. 
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Funcionalidades Implementadas 

 
  

Em relação às funcionalidades implementadas, tivemos o cuidado de explorar a 

usabilidade das mesmas, de forma a não obtermos um resultado final com excesso de 

módulos, mas pouco interligados e de uso complicado para o utilizador comum. 

Dessas funcionalidades destacam-se as seguintes: 

 Partilha da posição controlada pelo utilizador. 

 Troca de mensagens entre elementos do mesmo grupo e guardar o histórico da sessão 

corrente; 

 Possibilidade de alternar entre grupos; 

 Convidar pessoas a instalar a aplicação (por email); 

 Comutar entre visível e invisível clicando no ícone no mapa (na posição do utilizador); 

 Menu de opções para parametrizar grande parte das variáveis de rede e de sistema; 

 Comutação entre vista satélite e normal. 

 Apresentação do tráfego automóvel. 

 Activity de teste da conectividade exigida pela aplicação. 

Em relação aos serviços web, foram utilizadas as seguintes API’s: 

 Google Maps Api, com a respetiva chave associada. 

 Servidor de troca de mensagens e partilha das coordenadas geográficas 

implementando mensagens segundo a norma JSON. 

 
Aspetos Importantes da Implementação 

 
Dada a extrema sensibilidade dos equipamentos móveis à variação do desempenho, foi crucial 

adotar as medidas aconselhadas por forma a evitar comprometer a usabilidade. Assim 

destacam-se as seguintes particularidades da aplicação móvel: 

 Utilização de asynctasks para libertar a thread principal, e obter uma experiência mais 

fluída para o utilizador; 
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 Pedidos à rede (servidor) são feitos em threads, como recomendado para a versão 4.0 

(I.C.S), o que permitiu evitar os bloqueios por até se atingir timeout; 

 A utilização de ícones com capacidade para todas as resoluções admitidas pelo 

Android, desde hdpi  até xhdpi garante uma aparência semelhante em todos os 

dispositivos; 

 Foram tidas em consideração todas as dicas para uma maior eficácia da gestão de 

recursos: a desativação do módulo GPS quando uma atividade não está a ser usada, a 

atualização de registos apenas em situações críticas e a definição de um intervalo 

entre atualizações que corresponde a uma menor carga de processamento e a um 

menor consumo de bateria; 

Divisão de tarefas: 
A especificidade deste projeto permitiu uma divisão clara dos objetivos e dos 

respetivos caminhos. Assim a divisão adotada foi a seguinte: 

 Carlos Gouveia: Estudo da estrutura e implementação do servidor; 

 Ricardo Amorim: Desenvolvimento da aplicação móvel e integração do protocolo 

implementado no servidor nesta plataforma; 

 Ricardo Martins: Correção de erros decorrentes do uso intensivo do módulo do 

servidor, planeamento e implementação da componente promocional do projeto 

(website, ícones e estrutura da interface da aplicação) 

 

Conclusão 

Após a realização deste projeto, a compreensão da estrutura de uma aplicação 

Android, é algo que se torna bastante satisfatório, pois fomos vendo e experimentando a 

aplicação nos nossos telemóveis enquanto desenvolvíamos, tornou a tarefa mais aliciante e de 

extrema motivação nos problemas que íamos encontrando. Os equipamentos móveis deste 

género asseguram uma compreensão robusta dos conceitos relacionados com a gestão de 

recursos e, acima de tudo, com os sistemas distribuídos e o seu funcionamento. 

 Apesar da sua maior simplicidade, em relação aos restantes componentes, houve 

maior dificuldade no desenvolvimento do servidor devido a constantes alterações estruturais 

deste no sentido de minimizar o esforço necessário por parte da aplicação cliente. 

 Por fim, concluímos que o alargado espectro de estudo que o projeto facultou foi de 

vital importância para a consolidação de conhecimentos apreendidos ao longo do semestre. 
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 No anexo seguinte, apresentam-se algumas imagens da execução da aplicação móvel 

bem como dos diferentes módulos constituintes. 
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Anexo I –Imagens da execução da aplicação 
 

 

 

1.1 Menu principal 

  

 

1.2 Vista de testes de conectividade 

3.1 Descrição da aplicação 2.2 Menu de configurações 


