
Especificação de Requisitos 

Mobitracker 

Escola Superior Aveiro Norte 

Universidade de Aveiro 

Nuno Ramalho nº 82293 

7 de Novembro de 2017 



Índice 
1.Introdução .................................................................................................................................. 1 

1.1 Propósito ............................................................................................................................. 1 

1.2 Âmbito ................................................................................................................................. 1 

1.3 Definições, Acrónimos e Abreviações ................................................................................. 1 

2. Requisitos .................................................................................................................................. 2 

2.1 Requisitos do Utilizador ...................................................................................................... 2 

2.1.1 Requisitos Funcionais ................................................................................................... 2 

2.1.2 Requisitos Não Funcionais ........................................................................................... 2 

3. Use cases ................................................................................................................................... 4 

3.1 Cenários de utilização ......................................................................................................... 5 



1 
 

 

1.Introdução 

 

1.1 Propósito 
Este documento tem como objetivo especificar os requisitos 

da aplicação Mobitracker, que é um diário de mobilidade. Irão ser 

apresentadas as informações para o projeto ser realizado, para a 

sua implementação mobile e web, e testes. 

Irão ser descritos casos de uso da aplicação, que permite o 

registo de rotas realizadas pelo utilizador, a consulta de um 

histórico, a correção de métodos de transporte utilizados numa rota. 

Estes registos irão ser armazenados num servidor. 

 

1.2 Âmbito 
O Mobitracker é uma aplicação mobile que faz uso do GPS e 

da internet do dispositivo para registar a rota realizada pelo 

utilizador, e que delimita os métodos de transporte usados na rota, 

como por exemplo carro, autocarro, a pé, de bicicleta, etc., os 

utilizadores irão fazer o registo na aplicação ou no website, no qual 

o utilizador pode consultar estatísticas mais detalhadas, e gerir as 

suas rotas tal como na aplicação. 

 

1.3 Definições, Acrónimos e Abreviações 
Acrónimo/Abreviação Definição 

GPS Global Positioning System 

Utilizador Alguém que interage com a 
aplicação 

API Interface de Programação de 
Aplicação 
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2. Requisitos 

 

2.1 Requisitos do Utilizador 

2.1.1 Requisitos Funcionais 
Id requisito Requisito Descrição 

RF1 Registo de percurso Registar o percurso do 
utilizador através do GPS 

RF2 Registo do método de 
transporte 

Distinguir o método utilizado 
para deslocação através de 

cálculos distância/tempo 

RF3 Correção do método de 
transporte 

Depois de terminar o percurso, 
o utilizador deve ser capaz de 
corrigir o método de transporte 

utilizado 

RF4 Consulta de estatísticas O utilizador deve conseguir 
consultar as estatísticas de 

percursos específicos 

RF5 Gestão do histórico de 
percursos 

Uma solução para a gestão de 
percursos deve ser 

implementada 

RF6 Sensores requeridos Os sensores a serem utilizados 
para o registo dos percursos 

devem ser o GPS e a rede do 
telemóvel 

 

2.1.2 Requisitos Não Funcionais 
Id requisito Requisito Descrição 

RNF1 API mínima para Android A API mínima a ser usada será a 
API 16(Android 4.4.2) 

RNF2 API Google Maps Deve ser utilizada a API do 
Google Maps para o mapa ser 

apresentado na aplicação 

RNF3 Permissões A aplicação deve pedir as 
permissões necessárias para 
funcionar. Pedir permissão de 

localização e de rede 

RNF4 Privacidade Os percursos realizados pelo 
utilizador, apenas podem ser 
consultados pelo utilizador, e 

apenas aparecem na conta do 
utilizador depois deste os 

confirmar. 
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RNF5 Multiplataforma As informações do utilizador 
devem ser partilhadas entre 

aplicação e website 
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3. Use cases 
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3.1 Cenários de utilização 

 

 

 

Nome: Inicio de percurso 

Atores: Utilizador 

Descrição: O utilizador faz login, e é levado para o mapa com a 

sua posição atual, no qual pode depois iniciar o registo do seu 

percurso. 

Pré-condição: O utilizador tem que estar validado no sistema 

Pós-condição: Foi dado inicio a um percurso 
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Nome: Consulta de percursos 

Atores: Utilizador 

Descrição: O utilizador ao clicar na aba do histórico de percursos, 

serão mostrados todos os percursos realizados, os quais podem ser 

consultados um a um, e editados, no sentido de editar o método de 

transporte utilizado. 

Pré-condição: O utilizador tem que ter percursos já realizados 

anteriormente 

Pós-condição: O percurso editado é adicionado à base de dados 
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Nome: Terminar percurso 

Atores: Utilizador 

Descrição: Após ter iniciado o percurso, o utilizador pode terminá-

lo e após terminar, é pedida a confirmação de fim de percurso ao 

utilizador e a confirmação dos métodos de transporte utilizados. 

Pré-condição: O utilizador tem que ter iniciado um percurso 

Pós-condição: O percurso é adicionado à base de dados 

 

 

Nome: Consultar Estatísticas 

Descrição: O utilizador pode consultar as estatísticas sobre os 

seus movimentos, tais como a média de distância percorrida 

diariamente, o tempo gasto em cada método de transporte. 

Pré-condições: O utilizador tem que ter percursos realizados para 

que possam ser mostradas estatísticas 


