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Guia de Utilização

Autenticação:

Em ambas as interfaces deste projeto é utilizada a plataforma Oauth para realizar a autenticação 
do utilizador, sendo necessário um e-mail da Universidade de Aveiro válido para se concretizar a 
autenticação. Sendo assim, o processo de autenticação de utilizador é o mesmo utilizado para se 
acessar ao e-mail institucional ou à plataforma Moodle. 
O único ponto divergente entre esta interação e as demais é que o utilizador deve autorizar o 
acesso aos seus dados por parte da aplicação e do website.

Mobile:

A aplicação mobile oferece ao utilizador uma interface visual de localização através do mapa da 
Escola Superior de Aveiro Norte (ESAN) e junto a isso, informações a respeito das aulas a decorrer 
nas salas existentes.

Ilustração 1: Aplicação mobile - Visão geral



1. Localização:

Ao se detetar Access Points disponíveis no local, a aplicação localiza o utilizador no mapa 
(35), através das informações obtidas destas interfaces, exibindo sua posição atual com um ícone 
de localização (36).

Ilustração 2: Aplicação mobile - Localização



2. Obter Informações:

Ao se detetar uma ou mais interfaces Bluetooth Beacon existentes na base de dados, a 
aplicação apresenta ícones de disponibilidade de informações (37) a respeito da sala em que se 
encontra.

Ilustração 3: Aplicação mobile - Informações disponíveis



Para se obter as informações a respeito da sala desejada, basta carregar sobre o ícone e 
uma janela com informações (38) a respeito das disciplinas que decorrerão naquela sala de aula, 
especificando o horário, o professor que a ministrará e ao curso que está inserida.

Para fechar a janela basta carregar em qualquer lugar fora da própria janela.

Ilustração 4: Aplicação mobile - Janela de informações



Web:

O website oferece uma interface simples e visual para a gestão das interfaces disponíveis na base 
de dados. Nesta página web é possível visualizar as interfaces disponíveis, adicionar novas 
interfaces, alterar a atribuição de salas para cada dispositivo Bluetooth Beacon disponível, editar e 
remover interfaces existentes.

Ilustração 5: Website - Visão Geral



1. Listar Interfaces / Listar APs / Listar Beacons:
Exibe informações das interfaces existentes na base de dados em uma tabela. O utilizador 
comum terá acesso apenas ao nome e ao endereço MAC da interface. Um administrador, 
no entanto, visualizará também a posição relativa ao mapa e o fator de correção da 
interface (Offset).
Ao carregar sobre um item da tabela, o ícone relativo ao tipo de interface (Wi-Fi ou 
Bluetooth) será adicionado ao mapa abaixo.

Ilustração 6: Website - Listagem de Interfaces



2. Adicionar Interface:

Para adicionar uma nova interface deve-se, primeiramente preencher o formulário. 
Seleciona-se, primeiramente, o tipo de interface a ser inserida (11), adiciona-se, então, uma
descrição para a interface em questão (12), um endereço MAC (13) e um fator de correção 
numérico (14).
Em seguida, o botão Adicionar ao Mapa (17) será habilitado. Ao carregar sobre este botão, 
deve-se clicar no local do mapa abaixo em que a interface será localizada, inserindo os 
valores X (15) e Y (16) e o ícone adequado ao tipo de interface selecionada ao mapa. 
Caso tenha cometido algum erro durante o preenchimento do formulário, poderá limpá-lo 
ao carregar em Limpar (18).
Por fim, deve confirmar a inserção da(s) interface(s) adicionada(s) carregando sobre o 
botão Confirmar (19). 

Ilustração 7: Website - Adicionar Interface



Ao carregar no botão Confirmar, uma janela será aberta, listando todas as novas interfaces 
adicionadas até o momento. Caso deseje excluir alguma das interfaces a serem adicionadas, basta 
carregar no X (20).  Caso contrário, para adicionar as interfaces à base de dados, basta carregar no 
botão Guardar (21).

É possível apenas fechar a janela de confirmação, para continuar adicionando novas 
interfaces. Para tal, basta carregar sobre o botão Sair (22).

Ilustração 8: Website - Adicionar Interface - Confirmação



3. Remover Interface:

Para se remover uma interface basta carregar sobre a interface desejada no mapa. Ao fazê-
lo, uma janela de informações será aberta. Em seguida, basta carregar sobre o botão Excluir (23).

Caso não queira excluir a interface selecionada, basta carregar sobre o botão Sair (24) que a
janela de informações será fechada.

Ilustração 9: Website - Remover Interface



Por fim, basta confirmar a exclusão da(s) interface(s) em questão carregando sobre o botão 
Remover (27). Caso deseje remover alguma interface da lista de remoção, basta carregar no X (26).

Ilustração 10: Website - Remover Interface - Confirmação



4. Editar Interface:

Para se editar uma interface, basta clicar sobre a interface desejada no mapa abaixo. Em 
seguida, após modificar os valores desejados, carregue no botão Guardar Alterações (28). Caso 
queira cancelar as alterações feitas, basta carregar sobre o botão Cancelar (29).

Por fim, para confirmar as alterações feitas, basta carregar sobre o botão Confirmar (30). 
Uma janela de confirmação igual a de adição de interfaces será aberta. Basta seguir os mesmos 
passos para se confirmar as alterações, excluí-las ou fechar a janela.

Ilustração 11: Website - Editar Interface



5. Relação de Beacons:

Ao se carregar nesta opção do menu, uma tabela com a relação das salas 
existentes e os beacons disponíveis aparecerá na tela (31), com os valores presentes 
na base de dados. Para atribuir uma sala a um beacon diferente basta carregar sobre
o botão de rádio relativo ao beacon pretendido (32). 

No mapa abaixo cada sala estará marcada com um ícone colorido, de acordo 
com a cor do beacon a que está atribuída.

Ilustração 12: Website - Relação Entre Salas e Beacons



Por fim, pode-se cancelar as alterações realizadas carregando sobre o botão Cancelar (33), 
o que fará com que a tabela retome os valores iniciais e retorne à primeira posição.

Para se guardar as alterações basta carregar sobre o botão Guardar (34). Uma janela de 
confirmação será aberta, informando que a sala em questão mudou de um beacon para outro. 
Nesta janela, as interações são iguais as de adição de novas interfaces.

Ilustração 13: Website - Relação Entre Salas e Beacons - Opções



6. Sair:

Exclui cookies com chave e token de autenticação da plataforma Oauth  e retorna o 
utilizador à página raiz do website (página de Login).

É possível que, pelo fato dos webbrowsers guardarem informações de sessões, ao carregar 
sobre este botão seja redirecionado à tela de confirmação de obtenção de informações a respeito 
do utilizador, ao invés da tela de autenticação em si.


